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  :توضيح *** 
  **نظريات جديدالصدور به تدريج به انتهاي اين مجموعه اضافه خواهد شد ** 

  
  

 قانون مالياتهاي مستقيم چيست؟ 139منظور از مجوز در بند ي مادة  -1 : 6تا  1سؤال * 

نياز به مجوز  هاي وابسته اتاق بازرگاني براي انجام فعاليتهاي موضوع اساسنامه خود براي هر موردآيا اتحاديه - 2
  از اتاق دارند يا خير؟

الزحمه اعضاء كه به تشكل پرداخت ميشود آيا كمكها و هدايا، حق عضويت، وجوه مكسوره از درآمد يا حق - 3
  مشمول ماليات ميشود يا خير؟

- دورهآيا درآمد حاصل از فعاليتهاي غيرانتفاعي كه به منظور پيشبرد اهداف و وظايف تشكلها از راه برگزاري  - 4

هاي آموزشي، سمينارها، نشركتاب، و نشريه و نظاير آن كه در محدوده اساسنامه تحصيل ميشود مشمول ماليات ميشود 
  يا خير؟

المللي معرفي و عرضه كاال و نيز ارائه خدمات به كليه تشكلها جزء آيا برگزاري نمايشگاههاي داخلي و بين - 5
ان و نيز تشكلهاي وابسته است و يا عمل تجاري محسوب ميشود و  مشمول وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اير

  ماليات قرار ميگيرد؟
  آيا براي معافيت از ماليات نياز به تشكيل پرونده مالياتي و تسليم اظهارنامه مالياتي وفق مقررات است يا خير؟ - 6

  :جواب
مجوز تأسيس  139در بند ي مادة » مجوز«ر از قانون مالياتهاي مستقيم بنظر ميرسد منظو 139با بررسي مادة  -1
 .آن اتحاديه نيز كه دراين اتاق به ثبت رسيده، داراي آن است. است

هاي وابسته به اتاق ميتوانند فعاليتهاي موضوع اساسنامه خود را انجام دهند و براي هر مورد نياز به اتحاديه -2
  .مجوز اتاق ندارند

مالياتهاي مستقيم كمكها، هدايا، حق عضويت، وجوه مكسوره از درآمد يا قانون  139بموجب بند ي مادة  -3
  .حق الزحمه اعضاء كه به تشكل پرداخت شود از پرداخت ماليات معاف است

مادة مذكور وجوهي كه از فعاليتهاي غيرانتفاعي و بمنظور پيشبرد اهداف و وظايف  1بموجب تبصرة   -4
زشي، سمينارها، نشر كتاب و نشريه و نظاير آنها در محدوده اساسنامه تحصيل هاي آموتشكلها از راه برگزاري دوره

  .ميشود از پرداخت ماليات معاف است
هاي برگزاري نمايشگاه 1373قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اصالحي  5بموجب بند ه مادة  -5

المللي معرفي و عرضه كاال و نيز ارائه خدمات به اعضاء جزو وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن داخلي و بين
همچنين بموجب . ايران و نيز تشكلهاي وابسته است كه در صورت عدم اقدام، مورد بازخواست قرار خواهندگرفت

مختلف نظير برگزاري نمايشگاه شورايعالي توسعه صادرات اقدامات  23/05/1386ت مورخ /81286مصوبه شماره 
فعاليتهاي مذكور غيرانتفاعي است و درآمد آن . برعهده اتاق بازرگاني و تشكلهاي وابسته به آن قرار گرفته است

  .صرف انجام وظايف تشكل ميشود لذا عمل تجاري محسوب نيست تا مشمول ماليات قرار گيرد

تشكلها بايد مجوز خود را به اداره امور مالياتي  1380ب مصو 139نامه اجرايي مادة آيين 10بدستور مادة  -6
لذا شرط معافيتهاي مذكور، تشكيل پرونده مالياتي و تسليم اظهارنامه مالياتي وفق مقررات قانوني . تسليم نمايند

  .مربوط به ماليات است
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اتاق ايران صورت  درصورتيكه مجمع و انتخاب اعضاء هيأت مديره قبل از ثبت اتحاديه توسط:  7سؤال * 
پذيرد، مدت اعتبار تصدي هيأت مديره كه سه سال ميباشد از تاريخ برگزاري مجمع محاسبه ميشود يا تاريخ ثبت 

 اتحاديه؟
  :جواب

نظر به اينكه ثبت اتحاديه در اتاق ايران و متعاقباً انتشار آگهي ثبت در روزنامه رسمي كشور كاشف از صحت 
مجمع عمومي  28/02/1384نظر به اينكه هيأت مديره متعاقب جلسه مورخ  اقدامات مجمع مؤسس ميباشد و

اتحاديه، با تنظيم صورتجلسه مورخ مذكور قبول مسؤوليت نموده است لذا تاريخ صورتجلسة مذكور ابتداي دوره 
  .تصدي هيأت مديره محسوب ميشود

   
اء وكالت براي شركت در انتخابات داشته هرعضو تا چه ميزان ميتواند از ديگر اعض... در اتحادية  : 8سؤال * 
  باشد؟

  :جواب
  . ، اصل بر مباشرت اعضاء بر حضور در مجامع است نه وكالت...با سكوت اساسنامه اتحاديه 

    
آيا در جمهوري اسالمي ايران عضويت در انجمنها از جمله اتاق بازرگاني طبق قانون  -1:  12تا  9 سؤال* 

 الزامي است؟

تأسيس شركتها، مقرراتي مبني برا الزامي بودن عضويت در تشكلهاي مذكور در سؤال قبل وجود آيا در موقع  - 2
  دارد؟
  امور مالي و اعتباري تشكلهاي تجاري و نيز امالك آنها از طريق چه مرجعي تأمين ميشود؟ - 3
دولت چگونه اهداف و وظايف تشكلهاي تجاري از جمله اتاق بازرگاني چيست و مكانيسم همكاري آن با  - 4
  است؟

  :جواب
  :در پاسخ سؤاالت سفارت محترم كشور قزاقستان به اطالع ميرساند

احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و "مطابق اصل بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -1
، آزادي، وحدت صنفي و انجمنهاي اسالمي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط براينكه اصول استقالل

هيچكس را نميتوان از شركت درآنها منع كرد يا به . ملي، موازين اسالمي و اساس جمهوري اسالمي را نقض نكنند
بنابراين عضويت در انجمنها طبق قانون اساسي اختياري است و اجباري در " .شركت در يكي از آنها مجبور ساخت

  . كار نيست
  .خير -2
طريق دولت و چنانچه خصوصي باشد از محل حق عضويت اعضاء و ساير كمكهاي  چنانچه دولتي باشد از  -3
  .مردمي

اهداف و وظايف اين تشكلها در اساسنامه يا قانون تأسيس خود بيان شده و وظايف اتاق بازرگاني نيز در  -4
تاق بازرگاني ايران قانون اتاق مقرر است ا 5قانون اتاق كامالً مشخص است و همانگونه كه در بند ب مادة  5مادة 

  .بعنوان مشاور قواي سه گانه در مورد مسائل اقتصادي كشور اعم از بازرگاني، صنفي و معدني و مانند آن است
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 تشكلهاي عالي و فراگير چگونه بايد تشكيل شوند؟:  13 سؤال* 

  :جواب
واحد محترم امور  22/12/1386 –174/43در حاشيه گزارش شماره  17/01/1387عطف به دستور مورخ 

در مورد تقاضاي تأسيس شوراي  07/02/1387-187/43تشكلها و پيرو گزارش اخير واحد تشكلها تحت شماره 
  :اي در اتاق به اطالع ميرساندهماهنگي انجمنهاي صنفي خدمات بيمه

 14/05/1377ها مصوب نامه تأسيس و ثبت اتحاديهآيين 3و  2و  1قانون اتاق و مواد  5وفق بند ك مادة  -1
  .ها تأسيس تشكلهاي تجاري تحت عناوين  سنديكا، اتحاديه، انجمن مجاز استكميسيون اتحاديه

نامه تأسيس و توسعه تشكلهاي اقتصادي مصوب آيين 4نامه فوق و نيز مادة الذكر از آيينوفق مواد فوق -2
ر صورتي قابل تأسيس در اتاق است كه تشكلهاي شورايعالي نظارت بر اتاق ايران، تشكلهاي عالي د 14/12/1380

اتاق ايران بوده باشند وطبعاً اعضاي تشكلهاي زير مجموعه نيز بايد عضويت اتاق را دارا بوده  عضوزير مجموعه آن 
  .باشند
رعايت نصاب مقرر براي تأسيس يك تشكل عالي كشوري از حيث تعداد تشكلهاي زير مجموعه الزم به  -3

        .   نظر ميرسد
تغيير تشكل موجود موسوم به انجمن كارگزاران رسمي بيمه به تشكل جديد نيازمند اقدام مديران تشكل  -4

موجود و اصالح اساسنامه آن با موافقت اتاق ايران است كه در آن صورت دفتر حقوقي در مورد مسائل جديد 
  .تشكل جديد فاقد جواز قانوني است لذا تغيير انجمن كارگزاران رسمي بيمه به. اظهار نظر خواهد نمود

    
 چيست؟» Full Truck«معني اصطالح فول تراك :  14 سؤال* 

  :جواب
و به معناي اين است كه كل اجاره بهاي كاميون   Full Truck Loadصورت كامل اصطالح مورد نظر عبارت -1

  . بايد پرداخت شود
ولي همچنان ظرفيت وزني آن تكميل نشده گاهي محموله كل ظرفيت حجمي كاميون را تكميل ميكند  -2

. ميماند و يا محموله كل ظرفيت وزني كاميون را تكميل ميكند ولي همچنان ظرفيت حجمي آن تكميل نشده ميماند
چه بار وي (چنانچه كل فضاي كاميون مودر اجاره قرار گيرد و مستأجر مكلف باشد اجاره كل كاميون را بپردازد 

 . خوانده ميشود »فول تراك«عنوان نوع اجاره ) فضا را و چه پر نكند كل حجم را پركند يا كل

  .است» الملليفرهنگ تجارت و حمل و نقل بين«مستند مطالب فوق در كتاب  -3
  
 آيا خريد سهام توسط شعبات اتاق بازرگاني وجهه قانوني دارد؟ : 15 سؤال*   

  :جواب
، 1373و اصالحيه  1369صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران مصوب قانون تشكيل اتاق بازرگاني و  2به موجب مادة 

اي غيرانتفاعي، صنفي، مردم نهاد، مأمور به خدمات عمومي، مشاور افتخاري قواي سه گانه و موظف اتاق ايران مؤسسه
آمد اتاق احصاء قانون مذكور منابع در 21به موجب مادة . المللي استبه انجام تكاليف حاكميتي در روابط تجاري بين

شده كه منحصر به حق عضويت و سه در هزار مالياتي ميباشد و همچنين طبق موارد ديگر اختيار برگزاري نمايشگاه و 
كمك به تأسيس تشكلها و اعزام هيأتهاي تجاري و غيره هم مقرر گرديده ولي هيچيك از موارد، تحصيل سود تجويز 
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الذكر نيز گر بين اعضاء هم تقسيم نشود با روح قانون اتاق با اوصاف فوقفعاليت بقصد سودآوري حتي ا. نگرديده است
به هر نحو و درجه كه باشد را  -كه احتمال حصول سود يا زيان دارد-تناسب ندارد و اتاق، اختيار فعاليت بازرگاني 

 .ندارد

 تشكلهاي قانوني بخش خصوصي شامل چه تشكل يا تشكلهايي ميشوند؟:  16سؤال * 

  :جواب
تنها نهادي كه به حكم قانون بعنوان نماينده بخش خصوصي اقتصاد جمهوري اسالمي ايران، شناخته شده اتاق 

سال است بموجب قانون از سويي وظيفه متشكل ساختن بخش  80بازرگاني و صنايع و معادن است كه بيش از 
دولت و نيز انجام وظايف  خصوصي و حمايت اعضاي آن و از سوي ديگر هماهنگ نمودن آن بخش با سياستهاي

المللي و انجام وظيفه درجهت رشد و توسعه اقتصادي كشور و رفع حكومتي خصوصاً در زمينه روابط اقتصادي بين
مشكالت بخش اقتصادي اعم از دولتي و خصوصي و نيز ارائه مشورت به قواي ثالثه را به عهده دارد و بموجب 

فعاليت  1373اصالحي سال  1369مهوري اسالمي ايران مصوب سال قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ج
هاي هيأت محترم وزيران، اتاق طبق رويه مجالس و دولتهاي گذشته تا امروز در قوانين و تصويبنامه. مينمايد

بازرگاني بعنوان نماينده بخش خصوصي شناخته شده و وظايف و اختيارات متعددي به آن محول شده است كه 
  .مورد ميرسد 100ها به بيش از تعداد آن

   
  حدود مسؤوليت ضامن چيست؟:  17سؤال * 

  :جواب
نظر به اينكه گواهي صادره از اتاق : ، به اطالع ميرساند05/05/1387مورخ  478/428بازگشت به نامة شمارة 

كارمند اتاق جهت دريافت وام ... مبني بر معرفي آقاي  24/11/1384مورخ  18/02/1373بازرگاني ايران به شمارة 
از آن مؤسسه بوده و در آن به ضمانت از وام شخص ديگري اشاره نگرديده است، لذا اتاق ايران هيچگونه 
مسؤوليتي در خصوص عدم ايفاي تعهدات مالي شخص يا اشخاصي كه احتماالً نامبرده از آنان ضمانت نموده باشد 

با اتاق ايران تسويه حساب نموده و در  07/09/1386در تاريخ ... مضافاً به اينكه آقاي . ؤسسه ندارددر قبال آنان م
  .حال حاضر ارتباط كاري با اتاق بازرگاني ايران ندارد

    
 15سازمان توسعه و تجارت وزارت بازرگاني چند نفر بعنوان نماينده خود در كارگروه مادة :  18سؤال * 

ي پرداخت جوايز و مشوقهاي صادرات تعيين نموده است؟ آيا همه نمايندگان مذكور در دستورالعمل اجراي
 كارگروه حق رأي دارند؟

  :جواب
دستورالعمل اجرايي پرداخت جوايز و مشوقهاي صادرات غيرنفتي  15نامه اجرايي كارگروه مادة در آيين -1

دستورالعمل فوق اين  15از مادة . د وجود نداردكشور، مطلبي مبني بر اين كه هر نماينده داراي يك حق رأي باش
گونه برداشت ميشود كه هر نهاد داراي يك حق رأي است، سازمان توسعه تجارت به لحاظ عملكرد تخصصي و 

نماينده متخصص در امور مختلف تعيين كرده  5نامه براي خود، دقت بيشتر همچنين به عنوان مسؤول اجراي آيين
يندگان در مجموع تنها يك حق رأي دارند و الزاماً چنين نيست كه اگر هر كدام از است اما تمامي اين نما

  .سازمانهاي عضو چند نفر نماينده معرفي نمايند، هر نماينده يك حق رأي داشته باشد
از سوي ديگر . نامه مستفاد نميشوداينكه كليه تصميمات در كارگروه تعيين و تصويب شود از متن آيين -2
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نات و  تسهيالتي را براي بخش خصوصي در نظر گرفته و حقوقي را اعطا كرده است تا بخش خصوصي دولت امكا
نميتوان انتظار داشت كه بخش خصوصي با استفاده از اين اختيارات، نقش دولت را . دركنار دولت همكاري كند

 .كم رنگ و او را از صحنه خارج كند

گيريها به صورت اجماع باشد اين نكته جلب مينمايم كه اگر تصميمتوجه را به  3در رابطه با اشكال شماره  -3
زيرا وتوي يك . نه تنها مغاير با منافع بخش خصوصي نيست، بلكه منافع بخش خصوصي را نيز بيشتر تأمين ميكند

  .نهاد به تنهايي ميتواند موجب تبرئه عضو بخش خصوصي گردد كه مورد اتهام واقع شده است
    

بر عهدة كدام  DDUهاي حمل و ترخيص و تخليه در حمل كاال تحت اصطالح داخت هزينهپر:  19سؤال * 
 طرف معامله است؟

  :جواب
و اينكه  DDUآن شركت در مورد استعالم از مفهوم اصطالح  1387/3/4مورخ  87-667بازگشت به نامه شماره 

خالصه نظريه مشورتي كارشناسان به بعهده كداميك از طرفين معامله است،  DDUها در حالت حملپرداخت هزينه
  :شرح زير اعالم ميگردد

تحويل كاال در مقصد مورد توافق به گيرنده  2000در اينكو ترمز DDU (Delivered Duty Unpaid)منظور از 
بدين توضيح كه . كاال است بدون اين كه وي عوارض و حقوق ورودي گمركي و هزينه تخليه در مقصد را بپردازد

ال را بدون ترخيص براي ورود و بدون تخليه از وسيله نقليه در مقصد تعيين شده تحويل خريدار ميدهد فروشنده كا
ها و مسؤوليتهاي بردن كاال به مقصد مذكور را به استثناي عوارض و حقوق ورودي فروشنده بايد كليه هزينه

تعريف اين اصطالح در . كاال استپرداخت اين فقره بر عهدة فروشندة . گمركي و هزينه تخليه به عهده بگيرد
  .چاپ شده است المللياز انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين 200كتاب راهنماي اينكوترمز  280صفحة 

    
آيا استفاده از خط و زبان انگليسي براي درج نام يا نشان تجاري شركت براي توليدكنندگان و :  20سؤال * 

 نوني مجاز است يا خير؟عرضه كنندگان كاال از لحاظ قا

  :جواب
ادارات تابعه وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسالمي در برخي موارد استفاده توليد كنندگان و عرضه كنندگان 
كاال يا خدمات از خط و زبان انگليسي براي درج نام يا نشان تجاري شركت در كنار خط و زبان فارسي را مخالف 

 14/09/1375نامه اجرايي قانون ممنوعيت بكارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات بيگانه مصوب آيين 14مادة 
 14با توجه به متن مادة . هاي انگليسي را از تابلو يا سربرگها صادر مينمايندتشخيص داده و دستور حذف نوشته

حصراً به خط غيرفارسي نوشته شده باشد به هايي كه منها يا نشانهاستفاده از تابلو يا نوشته« مذكور كه مقرر ميدارد 
، استنباط ادارات مذكور از اين مادة كه صرفاً استفاده حصري از خط »المللي ممنوع است هاي بيناستثناي نشانه

غيرفارسي را ممنوع نموده، صحيح به نظر نميرسد و استفاده از خط و زبان خارجي دركنار خط و زبان فارسي براي 
  .ن تجاري ممنوع نشده استدرج نام و نشا

    
آيا هيأت مديره ميتواند رئيس هيأت مديره را بجاي مديرعامل كه كارت بازرگاني شركت با درج :  21سؤال * 

 نمايندگي و الصاق عكس وي صادر شده، براي انتخابات در اتاق مشترك معرفي نمايد؟

  :جواب
اساسنامه آن اتاق، رييس هيأت مديره اشخاص حقوقي متقاضي جهت شركت در انتخابات  12-22وفق بند 



 نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني   - امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

هيأت مديره آن اتاق در صورت معرفي توسط شخص حقوقي ميتواند در انتخابات شركت نمايد و اين امر مخالفتي با 
رئيس ... و آقاي ... يره شركت بازرگاني بعنوان رئيس هيأت مد... لذا كانديداتوري آقاي . اساسنامه آن اتاق ندارد

 .در انتخابات هيأت مديره آن اتاق در صورت معرفي از سوي شركت ذيربط بالمانع ميباشد... هيأت مديره شركت 

    
در صورتيكه دارنده كارت بازرگاني درآمدي نداشته باشد، اخذ ماليات براي دولت و سه در هزار :  22سؤال * 

 موضوعيت دارد؟براي اتاق بازرگاني 

  :جواب
در صورتيكه دارنده كارت بازرگاني درآمدي نداشته باشد، اخذ ماليات براي دولت و سه در هزار آن براي اتاق 

  .تحصيل درآمد نيز منحصر به عوايد صادرات يا واردات نيست. موضوعيت ندارد
    

 تعريف تجارت چيست؟:  23سؤال * 

  :جواب
  :كميته به اطالع ميرساند 01/02/1388پيرو عرايض حضوري در جلسة 

قانون اصالح مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و نحوة  2و صدر مادة  1مادة  1بند 
فعاليت اقتصادي را كه همان تجارت است تعريف نموده  1386اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم مصوب 

با تعاريف مذكور تاجر را ميتوان چنين تعريف . هاي اشتغال تجاري استنمونهمصاديقي هم كه ذكر كرده همگي 
  :نمود

ضمناً در اليحة . تاجر كسي است كه شغل معمولي وي توليد يا مبادلة كاالها و يا خدمات بصورت عمده باشد
ن تجارت اند صاحبان كسب و حرفه، تاجر اصطالحي موضوع قانودولت، تجارت را با كسب و پيشه خلط كرده

  .نيستند و كارشان توليد كارگاهي خرده و يا خريد خرده و يا فروش خرده ميباشد
  
آيا دارندگان كارت بازرگاني كه كارت آنها تمديد نشده، مكلف به پرداخت سه در هزار  - 1:  25تا  24سؤال *   

 درآمد مشمول ماليات خود به اتاق بازرگاني هستند؟

  ات است يا عوارض و ماهيت آن چيست؟آيا سه در هزار نوعي مالي - 2
  :جواب

و قانون اصالح قانون نحوه  11/08/1372هاي اتاقهاي بازرگاني مصوب طبق مادة واحده قانون نحوه هزينه -1
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از  64و ماده  29/06/1377هاي اتاقهاي بازرگاني مصوب تأمين هزينه

و مقررات بعدي پرداخت سه در هزار درآمد مشمول ماليات به اتاق  15/08/1384ب مقررات مالي دولت مصو
بنابراين، شخص حقيقي يا حقوقي كه . بازرگاني و صنايع و معادن ايران تكليف دارندگان كارت بازرگاني است

ر مذكور كارت بازرگاني آن تمديد نشده و در واقع فاقد كارت بازرگاني است تكليفي به پرداخت سه در هزا
  .ندارد
سه در هزار مرقوم، ماليات يا عوارض نيست و ما بازاء خدماتي كه دارنده كارت ممكن است مستقيماً از اتاق  -2

ايران دريافت كند نيز نميباشد؛ بلكه حقي است كه بحكم قانون از دارندگان كارت بازرگاني جهت تأمين منابع 
  .مالي اتاق بازرگاني دريافت ميشود

    
 تعريف تجارت چيست؟:  26 سؤال* 

  :جواب



 نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني   - امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

  :كميته به اطالع ميرساند 01/02/1388پيرو عرايض حضوري در جلسة 
قانون اصالح مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي و نحوة  2و صدر مادة  1مادة  1بند 

همان تجارت است تعريف نموده فعاليت اقتصادي را كه  1386اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم مصوب 
با تعاريف مذكور تاجر را ميتوان چنين تعريف . هاي اشتغال تجاري استمصاديقي هم كه ذكر كرده همگي نمونه

  :نمود
ضمناً در اليحة . تاجر كسي است كه شغل معمولي وي توليد يا مبادلة كاالها و يا خدمات بصورت عمده باشد

اند صاحبان كسب و حرفه، تاجر اصطالحي موضوع قانون تجارت خلط كردهدولت، تجارت را با كسب و پيشه 
  .نيستند و كارشان توليد كارگاهي خرده و يا خريد خرده و يا فروش خرده ميباشد

   
آيا شخص حقوقي ميتواند نماينده خود را كه قبالً به مجمع معرفي نموده و حائز نصاب آراء :  29تا  27سؤال * 

ت هيأت مديره در آمده، بركنار نمايد؟ در صورتيكه پاسخ مثبت است آيا عضويت نماينده مذكور گرديده و به عضوي
يابد يا منقضي ميشود؟ درصورتيكه مدت حضور نماينده منقضي ميشود آيا شخص حقوقي در هيأت مديره ادامه مي

ر پاسخ منفي باشد راه كار الذكر ميتواند نماينده جديدي معرفي كند كه در هيأت مديره عضويت يابد؟ اگ فوق
  چيست؟

  :جواب
در صورتيكه شخص حقوقي نماينده خود در هيأت مديره اتاق مشترك را بركنار نمايد و يا نماينده خود استعفا 
دهد شخص حقوقي نميتواند نماينده جديدي معرفي كند و بجاي عضو موردنظر، عضو علي البدل كه بيشترين رأي 

  .مديره ميشودرا احراز نموده وارد هيأت 
    

 1351قانون امور گمركي مصوب سال  52آيا براي پنج عضو كميسيون تجديدنظر موضوع مادة -1:  30سؤال * 
 بيني شده است؟پيش) علي البدل(تعيين عضو جانشين 

  ترتيب انتخاب و مدت عضويت اعضاي كميسيون تجديدنظر امور گمركي چگونه است؟ - 2
  :جواب

  :اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه 24/04/1388 –2493/7نظريه شمارة 
نامه اجرائي اين قانون، عضو آيين 320قانون امور گمركي و مادة  52و  51با توجه به مقررات مواد  -الف
  .بيني نشده استقانون امور گمركي پيش 52در كميسيون تجديد نظر موضوع مادة ) علي البدل(جانشين 
قانون امور گمركي، ترتيب انتخاب و مدت عضويت اعضاي كميسيون تجديدنظر  52دة ما 2طبق تبصره  - ب

نامه نامه اجرايي قانون امور گمركي مقرر شده است و چون در مقررات بخش پنجم اين آيينهمان است كه در آيين
كه از جانب مقامات لذا تا زماني. مدت عضويت اعضاء كميسيون تجديدنظر، تعيين نشده است) به بعد 320از مادة (

 301ذيربط، سلب عضويت يا قطع عضويت آنها اعالم نشده است، عضو كميسيون تجديدنظر هستند و مقررات مادة 
  .نامه قانون مذكور در خصوص كميسيون بدوي است و قابل تسري به كميسيون تجديدنظر نيستآيين
   

دارنده آن دارد؟ مقررات آن در چه قوانيني مندرج آيا كارت بازرگاني داللت بر تاجر بودن :  31سؤال * 
  است؟

  :جواب
كارت بازرگاني مجوز تجارت : ، به اطالع ميرساند23/03/1388مورخ  870606/21بازگشت به نامه شماره 

خارجي است كه به شخص حقيقي يا حقوقي پس از احراز شرايط قانوني داده ميشود و استفاده از آن اختصاص به 



 نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني   - امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

چنانچه دارنده براي انجام امور بازرگاني خارجي خود وكالت ولو با حق توكيل داده باشد استفاده از . دارنده دارد
وكالت فقط تا جايي كه امور بازرگاني خارجي دارنده كارت انجام شود صحيح است واگذاري حقوق قانوني 

  .ناشي از كارت بازرگاني به غير بهر شيوه كه صورت گيرد خالف قانون است
مجلس  04/07/1372قانون صادرات و واردات مصوب سال  3اً مقررات صدور كارت بازرگاني در مادة ضمن

نامه آيين 3و  1هيأت وزيران و همچنين مواد  1373نامه اجرايي آن مصوب آيين»  10مادة  2بند « شوراي اسالمي و 
  .اق ايران مندرج استشورايعالي نظارت بر ات 01/07/1374نحوه عضويت در اتاق بازرگاني مصوب 

    
 حق بيمه تأمين اجتماعي در قراردادهاي عمراني و غيرعمراني؟:  32سؤال * 

  :جواب
خطاب به  27/03/1388مورخ  1494/42/3/10رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران طي نامه شماره 

وزير محترم رفاه و تأمين اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي، مشكالت بازرگانان و پيمانكاران طرحهاي عمراني و 
غيرعمراني در سالهاي اخير را در مورد اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمين اجتماعي و حق بيمه تأمين اجتماعي قابل 

و با توجه به اينكه قانونگزار اين موضوع را در تصويب قانون جديد پرداخت به سازمان تأمين اجتماعي مطرح نموده 
وزارت ": آن قانون مقرر داشته 11مدنظر قرراداده و در بند ج ماده  05/08/1387گذاري مصوب توليد و سرمايه

ن رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني يا بدو
از وزير محترم رفاه و تأمين " مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت نمايند

. الذكر دستور صادر نماينداجتماعي درخواست نموده نسبت به عملي شدن اين قانون در خصوص موضوع فوق
بند ج ": در پاسخ اتاق ايران اعالم نموده 21/04/1388مورخ  127880/5020سازمان تأمين اجتماعي طي نامه شماره 

در خصوص پيمانكاران داراي كارگاه توليدي كه اقدام به انعقاد قرارداد با واگذارندگان كار مينمايند در  11ماده 
   ".حال اجرا ميباشد

    
 در قراردادهاي حمل چيست؟ DDUمنظور از اصطالح دي دي يو :  33سؤال * 

  :جواب
  : الملل بازرگانير خانم تذهيبي دبير محترم كميسيون بانكي كميتة ايراني اتاق بيننظرية سركا  -

  :به طور خالصه اين است 2000براساس اينكو ترمز   DDUمفهوم شرط

هزينه و ريسك فروشنده به حداكثر ميرسد، زيرا بايد كاال را پس از ورود به كشور  Dدر شرايط حمل با گروه 
) تحويل بدون پرداخت هزينه گمركي(  DDUدر اصطالح. خريدار در مقصد توافق شده به وي واگذار نمايد

وشنده به خريدار كاال را در اختيار خريدار قرار ميدهد و در اين زمان ريسك از فر. فروشنده حمل را تدارك ميبيند
  .هزينه نيز از زمان در اختيار قرارگيري كاال توسط خريدار از فروشنده به خريدار منتقل ميشود. منتقل ميگردد

    
آيا در صورتيكه عضو هيأت نمايندگان اتاق شهرستان براي تمديد كارت عضويت خود اقدام ننمايد :  34سؤال * 

 عضويت وي در هيأت نمايندگان لغو ميشود؟

  :جواب
نامه تشكيل و نحوه آيين 8/8مطابق بند : ، به اطالع ميرساند12/05/1388مورخ  2636/88بازگشت به نامه شماره 

عدم تمديد "فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب شورايعالي نظارت بر اتاق ايران 



 نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني   - امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

همچنين لغو عضويت هر يك از اعضاء هيأت نمايندگاني در كارت عضويت با اخطار قبلي و دادن مهلت سه ماهه و 
  ".اتاق مربوط، منجر به بركناري وي از هيأت نمايندگان خواهد شد

بنابراين چنانچه عضو هيأت نمايندگان با ارسال نامه و اخطار كتبي سه ماهه آن اتاق از تمديد كارت خود 
  .وفق مقررات اقدام نمايداستنكاف ورزد آن اتاق ميتواند نسبت به جايگزيني وي 

   
  در زمينة رقابت تجاري و ممنوعيت انحصارات چه مقرراتي وجود دارد؟:  35سؤال * 

  :جواب
مندرج در فصل نهم قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي  84تا  43بموجب مواد 

 15/05/1387مورخ  18476ساسي منتشره در شماره فرهنگي و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون ا
روزنامه رسمي مقررات مفصلي در مورد تكاليف تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخشهاي خصوصي، 
تعاوني، عمومي و دولتي در زمينه فعاليتهاي توليدي و توزيعي و خدماتي و مجازاتهايي براي تخلفهاي تعريف شده 

  .ده كه اطالع از آنها براي كليه فعاالن اقتصادي كشور ضروري استبيني گرديدر قانون پيش
پورتال اتاق بنشاني » قوانين«متن كامل قانون قبالً طبق رويه جاري با قراردادن آن بر روي بخش 

WWW.ICCIMA.IR  ر به اينكه با شروع بكار شوراي به كليه اعضاء ابالغ گرديده معذلك نظر به اهميت موضوع و نظ
رقابت عمالً اجراي فصل نهم قانون آغاز گرديده است، ضرورتاً توجه اعضاي محترم به تكاليف قانوني آنان بشرح 

  .متن قانون در نشاني مذكور قابل دسترسي است. مواد فوق جلب ميگردد
   

تجديد انتخابات هيأت رئيسه اتاق چه در مورد درخواست اعضاي هيأت نمايندگان مبني بر :  36سؤال * 
  مقرراتي وجود دارد؟

  :جواب
 7/5در صورت درخواست دو سوم اعضاي هيأت نمايندگان اتاق شهرستان بر تجديد انتخابات، باستناد بند 

شورايعالي  03/09/1381نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب آيين
  .درخواست آنان بايد جهت اتخاذ تصميم به اتاق ايران ارسال گردد 04/10/1385ارت بر اتاق ايران اصالحي نظ

    
 آيا سهام اتاق بازرگاني در شركت انبارهاي عمومي را ميتوان ملي نمود؟:  37سؤال * 

  :جواب
مالكيت دولت بعنوان ملي كردن يعني سلب مالكيت از مالكان خصوصي اموال و سهام و واردكردن آنها به 

بنابراين ملي كردن فقط ميتواند شامل اموال اشخاص خصوصي شود نه . نمايندة عموم مردم و مالكيت عمومي
اتاق بازرگاني مانند شهرداري يا هالل احمر يك مؤسسه عمومي غيرانتفاعي است و اموال و . اشخاص عمومي

بنابراين ملي كردن شامل آن نميشود زيرا كه تحصيل . المنفعه صرف مينمايدعوايد خود را در جهت اهداف عام
لذا ملي كردن سهام اتاق ايران در شركت مذكور باستناد قانون ملي كردن سهام بخش خصوصي در . حاصل است

  .آن شركت، صحيح نبوده است
    

 اختيارات اتاق ايران در مورد نظارت بر اتاقهاي مشترك و شوراهاي مشترك چيست؟:  38سؤال * 

  :وابج
، شورايعالي 15/09/1373با اصالحي  15/12/1369نامة تشكيل اتاقهاي مشترك مصوب آيين 14مطابق بند 
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  :نظارت بر اتاق ايران كه مقرر ميدارد
چنانچه عملكرد اتاق مشترك به تشخيص اتاق ايران  خالف اهداف و مواد اساسنامه باشد و تذكرات اتاق ايران «

العاده را براي اصالح خط نشود، اتاق ايران رأساً مجمع عمومي مربوط اعم از عادي يا فوقبه هيأت مديره موثر واقع 
  ».مشي اتاق يا انحالل آن دعوت خواهد كرد

  .اتاق ايران درمورد اتاقهاي مشترك ميتواند به ترتيب فوق اقدام نمايد
مذكور اتاق داراي همان  هاي مشترك بازرگاني با اخذ مالك از بندمورد شوراهاي مشترك يا كميته در

  .اختيارات ميباشد
    

آيا ميتوان كارت بازرگاني اشخاص حقوقي را بنام آنها و بدون درج نام مديرعامل صادر  - 1:  40تا  39سؤال * 
 نمود؟

آيا ميتوان براي يك نفر دو كارت بازرگاني صادر نمود يكي بعنوان شخصيت حقوقي او و يكي بعنوان  - 2
  شخص حقوقي؟نمايندگي او از 

  :جواب
بدون ذكر نام  نمايندة آن يا مديرعامل برخالف ) شركتها(صدور كارت بازرگاني به نام اشخاص حقوقي  -1

نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات ميباشد و فاقد وجاهت قانوني آيين 10مادة  1-3-2نص صريح بند 
  .است
ه عنوان شخصيت حقيقي او و يكبار به عنوان شخص صدور كارت بازرگاني بنام يك شخص يكبار ب -2

مستقل از شخص "حقوقي و ذكر نام آن فرد بعنوان نمايندة شخص حقوقي بالمانع است، زيرا اوالً شخص حقيقي 
است و ثانياً در حقيقت دو كارت بنام يك فرد صادر نميشود، ثالثاً در قانون مقررات صادرات و واردات و  "حقوقي
هاي اجرايي آن ممنوعيتي براي صدور دو كارت بترتيب نامهاجرايي و همچنين قانون اتاق ايران و آييننامه آيين

  .بيني نشده استمذكور پيش
  

آيا غير از شخص رؤساي اتاقهاي همجوار عراق، ميتواند در جلسة هيأت مديره اتاق مشترك :  41سؤال * 
 بازرگاني ايران و عراق شركت نمايد؟

  :جواب
آيا با توجه به ": ، در مورد سؤال آن اتاق به اينكه28/09/1388مورخ  88/الف ع/1598بازگشت به نامه شماره 

هويت حقوقي اتاقهاي بازرگاني عضو اتاق ايران و عراق شخص غير از رييس اتاق ميتواند در جلسات هيأت مديره 
  :          به اطالع  ميرساند" شركت نمايد يا خير؟

و  "اتاقهاي همجوار" استفاده نموده نه» رؤساي اتاقهاي همجوار « ، كه از عبارت 22ه بند الف مادة با توجه ب
نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت آيين 8مادة 1اساسنامه آن اتاق و با اخذ مالك از بند  22مادة  4همچنين بند 

فعاليت در هيأت نمايندگان اتاق شهرستان و اتاق عضويت و ‹: نمايندگان اتاق ايران و شهرستانها كه تصريح نموده
لذا، اين سمت قابل واگذاري به غير اعضاي هيأت نمايندگان براي حضور در . ايران افتخاري و قائم به شخص است
نتيجتاً سمت قابل تفويض به غير نميباشد و رؤساي اتاقهاي شهرهاي همجوار  ›جلسه يا براي رأي دادن نخواهد بود

موجب اساسنامة آن اتاق باعتبار سمت خود در هيأت مديره اتاق عضويت دارند، نميتوانند وظايف خود عراق كه ب
  .را به شخص ديگري تفويض نمايند
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  آيا تغييرات مديران اتاق بازرگاني بايد در ادارة ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري ثبت شود؟:  42سؤال * 

  :جواب
دن جمهوري اسالمي ايران بموجب قانون تأسيس شده و واحدهاي آن در اتاق بازرگاني و صنايع و معا -1

اند و بوسيله اتاق ايران با شهرستانها كه اتاق شهرستان خوانده ميشود نيز بموجب همان قانون اجازه تأسيس يافته
  .احراز شرايطي تأسيس ميشوند

رائه تصوير موافقت اتاق ايران و و اتاقهاي شهرستان ا) مركزي(براي اعالم سمت مديران اتاق ايران  -2
هاي صادره جهت اعضاي هيأت نمايندگان اتاق شهرستان و صورتجلسه هيأت نمايندگان كه ضمن آن اعتبارنامه

  .رييس و اعضاي هيأت رييسه و دارندگان حق امضاء معين ميشوند كافي است
ييرات مديران در اداره ثبت شركتها چون تأسيس و فعاليت اتاق ايران بموجب قانون است نيازي به ثبت تغ -3

اين امر مانع از آن نيست كه براي . نميباشد و صورت جلسات مجامع و انتخابات هيأت نمايندگان كفايت ميكند
تسهيل در انجام امور اداري اتاقها متن صورت جلسات مذكور در روزنامه رسمي كشور نيز آگهي شود تا عموم از 

  .آن اطالع يابند
  .هايي نيز مانع انجام امور اداري اتاق نيستين آگهيعدم درج چن

  .شركت محترم روزنامه رسمي متن آگهيهايي را كه اين اتاق ارسال مينمايد منتشر مينمايد -4
در كلية اتاقهاي شهرستانها و اتاقهاي مشترك، هرگونه برگزاري مجامع جهت انتخابات مديران اتاقهاي  -5

انجام ميشود و تأسيس كليه اتاقها و انجام تغييرات مديريت آنها موكول به نظارت و مذكور تحت نظارت اتاق ايران 
موافقت اتاق ايران است وآگهيهاي تغييرات آنها نيز به امضاي رياست اتاق ايران به روزنامه رسمي ارسال و منتشر 

  .ميشود
    

و آيا ميتوان شوراي حكميت از مرجع حل اختالف بين اعضاي هيأت رئيسه اتاق شهرستان چيست :  43سؤال * 
 رؤساي چند اتاق شهرستان بدين منظور تشكيل داد؟

  :جواب
اتاق ايران سازماني است كه بموجب قانون تأسيس شده و هرم تشكيالتي و وظايف و اختيارات آن و واحدهاي 

قانون  5و بندهاي ك و ن مادة  4و  3طبق مواد . هاي اجرايي آن مقرر گرديده استنامهتابعه، در قانون اتاق و آيين
اتاق، واحدهاي شهرستاني و استاني اتاق ايران و يا اتاقهاي مشترك زير مجموعه اتاق ايران بوده رابطه آنها با اتاق 

در . شكيالتي متصور نيستايران طولي است و امكان وقوع اختالف بين واحدهاي مستقر در قاعده با رأس هرم ت
فرض بروز هر نوع اختالفي، نظر اتاق ايران متبع است و در احتمال تخلف هيأت رييسه اتاق ايران از قوانين، بموجب 

در مورد اختالف بين . قانون اتاق، هيأت نمايندگان و نهايتاً شورايعالي نظارت مرجع حل مشكل است 16و  5مواد 
شهرستان نظير آنچه اخيراً در واحد قزوين اتفاق افتاده واحد امور شعب اتاق ايران اعضاي هيأت نمايندگان اتاق 

رسيدگي و در صورت نياز از واحد امور حقوقي كسب نظر و حل اختالف مينمايد و در نهايت نظريه هيأت رييسه 
ر است و با وجود مرجع اداره سازمانهاي مملكتي فقط با اعمال قوانين و اصول سازماني ميس. اتاق ايران متبع است

  . قانوني نيازي به تشكيل شوراي حكميت و نيز پيش بيني آن در قانون جديد اتاق به نظر نميرسد
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نظريه در مورد مطالبه ماليات بر ارزش افزوده از حق عضويت و وصوليهاي تشكلها از محل ايفاي :  44سؤال * 
 وظايف قانوني؟

  :جواب
يي وابسته به اتاق ايران ها و حق عضويتها و وصوليهاي قانوني تشكلهاي حرفهسازمان مالياتي از در آمد -1

  .مطالبه ماليات بر ارزش افزوده مينمايد
سازمان مالياتي از درآمدهاي مذكور، عالوه بر اصل ماليات بر ارزش افزوده، جريمه آن را نيز مطالبه  -2

  .مينمايد
  :به نظر ميرسد

قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات مذكور از درآمد حاصل از عرضه  20و  19 بنا به مستفاد از مواد - اوالً
يي نظير اتاق ايران و شعب آن در كاالها و خدمات قابل وصول است و روشن است كه سازمانهاي حرفه) فروش(

يعني فروشنده  شهرستانها و نيز اتاقهاي مشترك و شوراهاي مشترك و نيز تشكلهاي فعاالن بازرگاني، عرضه كننده
  .يي ايجاد و مشمول ماليات آن گرددهيچ  كاال و خدمتي نيستند تا ارزش افزوده

هاي مصوب شورايعالي نظارت بر نامهدرآمدهاي اشخاص حقوقي مذكور كه بموجب قانون اتاق و آيين - ثانياً
ز جمله ماليات بر ارزش اتاق ايران وصول ميشود حاصل از كسب و تجارت نيست تا مشمول هيچ نوع ماليات و ا

قانون مالياتهاي مستقيم از شمول ماليات معاف گرديده است و  139افزوده گردد و بهمين منطق طبق بند ي مادة 
مقنن بلحاظ وضوح موضوع از نظر فلسفه وضع مالياتها نيازي به تكرار حكم مندرج در مادة مذكور در قانون ماليات 

  .بر ارزش افزوده نديده است
-الذكر ربطي به تشكلها و سازمانهاي حرفهجريمه نيز از تبعات حصول ارزش افزوده است كه بداليل فوق - ثالثاً

  .يي عمومي نظير اتاق ندارد
    

 نصاب تفويض وكالت به عضو مجمع عمومي اتاق مشترك چيست؟:  45سؤال * 

  :جواب
نامه تشكيل اتاقهاي مشترك بازرگاني وصنايع اساسنامه نمونه اتاقهاي مشترك ضميمه آيين 9به موجب مادة  -1

هر يك از اعضاي عادي در كليه مجامع عمومي يك رأي دارند "شورايعالي نظارت  23/08/1378و معادن مصوب 
گيري در مجمع عمومي عهده دار و در صورت لزوم ميتوانند نمايندگي يك شخص را براي مشاركت در رأي

سميت يافتن مجمع عمومي معرفينامه معتبر خود را به رييس هيأت مديره تسليم نماينده مكلف است قبل از ر. شوند
  ".نمايد تا حق حضور در جلسه بيابد

اعضاي غير مقيم اتاق مشترك "الذكر اساسنامه فوق 6مادة  2اعضاي غير مقيم اتاق مشترك به موجب بند  -2
در اين مورد نيز رعايت  ".كتباً واگذار نمايد داراي حق رأي بوده و ميتوانند حق رأي خود در مجامع عمومي را

  . نصاب تفويض وكالت حداكثر به يك نفر بايد مراعات شود
  .اعضاي افتخاري اتاقهاي مشترك داراي حق رأي نيستند -3

    
مديرعامل آن است كه اخيراً شركت عليه مديرعامل ... كارت بازرگاني شركت الف بنام آقاي :  46سؤال * 

شخص مذكور اخيراً مراجعه صدور . در امانت شكايت كرده و از مديريت عامل عزل نموده است باتهام خيانت
 كارت بازرگاني بنام خودش بعنوان شخص حقيقي كرده است، چه بايد كرد؟
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  :جواب
  :به استحضار ميرساند... در خصوص صدور كارت بازرگاني جديد بنام آقاي ... بازگشت به نامه شماره 

نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني ارائه آيين 6/1/1يكي از شرايط صدور كارت بازرگاني وفق بند  -1
چنانچه متقاضي در زمان تقاضا فاقد پيشينه كيفري باشد صدور كارت بنام . گواهي عدم سوء پيشينه متقاضي است

  .باشد از موانع صدور كارت نميباشدايشان بالمانع بوده و صرف شكايت تا زماني كه اثبات و قطعي نشده 

با توجه به شكايت كيفري قاعدتا بايد شركت شاكي تقاضاي ابطال ... در مورد كارت بازرگاني شركت  -2
  .نمايد

    
 آيا از جانبازان عزيز حق عضويت اتاق بازرگاني بايستي دريافت گردد يا خير؟:  47سؤال * 

  :جواب
مجلس  28/12/1373قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب  80معافيت مندرج در بند دال مادة 

شوراي اسالمي، براي جانبازان عزيز شامل سهم دولت از صدور كارت بازرگاني است نه حق عضويت اتاقهاي 
  .بازرگاني

    
 ها چيست؟تعداد و تركيب نامزدهاي هيأت نمايندگان اتاقهاي شهرستان:  48سؤال * 

  :جواب
، تعداد 1373قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران اصالحي سال  13بموجب مادة 

 6نفر از بخش بازرگاني و  6نفر است كه  15) غير از شهرستان تهران(اعضاي هيأت نمايندگان اتاقهاي شهرستانها 
واهند بود و بموجب تبصرة ذيل مادة نفر از بخش معدن خ 3نفر از بخش صنعت و  6نفر از بخش بازرگاني و 

در صورت عدم داوطلب پذيرفته شده در هر بخش، از داوطلبان موجود در بخشهاي ديگر انتخاب "مذكور 
  ".ميشوند
نامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان اصالحي سال آيين 3مادة  3بند 

صنعت و معدن تقسيم كرده كه  -ببازرگاني  - الفهرستان غير از تهران را به دو بخش ، داوطلبان اتاقهاي ش1385
قانون بايد اجرا گردد و روية انتخابات  13مغاير با قانون است، فلذا غير قابل اجرا است و همان حكم مقرر در مادة 

اين نظريه بر مبناي قانون . معدن بوده است -جصنعت  -ببازرگاني  - الفاتاقهاي كشور تاكنون براساس سه بخش 
  .اتاق و اصول حقوقي اعالم گرديد و در مقام اظهارنظر در مورد تصميمات انجمن محترم نظارت نميباشد

   
  هاي قانون اتاق چيست؟نامهروش اصالح آيين:  49سؤال * 

  :جواب
هاي قانون اتاق نظريه نامهح آييندر مورد روش اصال 11/11/1389 –3011/1/11/89عطف به استعالم شمارة 

  :ذيالً تقديم ميشود
اصالحي سال  1369قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران مصوب سال  9بموجب مادة 

نامة مربوط به نحوة عضويت در هر يك از اتاقها و تعيين حدود آن به پيشنهاد هيأت بررسي و تصويب آيين": 1373
در  "هاي اجرايي قانون اتاقنامهتهيه و پيشنهاد آيين"اصالحي قانون در  16مادة  هنيز بموجب بند  و "رئيسه

هاي قانون و اصالحات آنها نيز در صالحيت هيأت نامهصالحيت شورايعالي نظارت است و تهيه و پيشنهاد آيين
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اصالحي مصوبات هيأت نمايندگان را  19ة هيأت رئيسه اتاق ايران بموجب بند الف ماد. نمايندگان اتاق ايران است
 .به شورايعالي نظارت ارسال مينمايد

  
مدرك تحصيلي مديرعامل شركت كه ديپلم متوسطه بوده است بنابر اظهار وي همراه با بسياري :  50سؤال * 

 1اجراي مادة اكنون در . ديگر اسناد و مدارك در جنگي كه در اوايل انقالب در گنبد بوجود آمد از بين رفته است
 06/06/1389مورخ  ك40227ت/124646بند ب دستورالعمل نحوه صدور و تمديد كارت بازرگاني مصوبة شمارة 

. آور نموده استكميسيون اقتصاد كه داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم را براي صدور كارت بازرگاني الزام
يل شركتها كه در سطح استان فعاليت دارند و از شركتهاي خواهشمند است اعالم فرماييد آيا اتاق ميتواند براي اين قب

 توليدي فعال و معتبر ميباشند، كارت بازرگاني صادر نمايد يا خير؟

  :جواب
  :به اطالع ميرساند 26/11/1389مورخ  3347/89/54بازگشت به نامة شمارة 

ويت و بازرگاني معرفي تواند رئيس هيأت مديره را به نمايندگي خود جهت دريافت كارت عضشركت مي -1
  .نمايد
هاي پايان تحصيالت متوسطه در اداره آموزش و پرورش محل و ادارات مركزي استان و سوابق گواهينامه -2

 .وزارتخانه نيز نگهداري ميشود و ذينفع ميتواند تصوير و تأييديه آن را اخذ و به اتاق تسليم نمايد

گواهينامه تحصيالت متوسطه متقاضي ارائه شود و به هيچ  چنانچه داليل قطعي و رسمي ديگري بر وجود -3
طريق ديگر نتوان تصوير و تأييديه مدرك تحصيلي را بدست آورد و با حكم مرجع قضايي سوختن و از بين رفتن 

  .اصل گواهينامه احراز شود كه باستناد حكم دادگاه ميتوان اقدام نمود
    

رئيسه اتاق ايران و شهرستانها شرط حداكثر سابقه عضويت در هيأت آيا براي نامزدي در هيأت :  51سؤال *   
 نمايندگان اتاقهاي مذكور وجود دارد؟

  :جواب
در مورد استعالم دربارة شرط حداكثر سابقة عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ايران براي نامزدي در هيأت 

  :رئيسه اتاق ايران به استحضار ميرساند
نامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان آيين 7مادة  2بموجب تبصرة بند 

  :مقرر شده بود 03/09/1381اصالحي 
نامه حداكثر در دو دورة متوالي ميتوانند اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران از تاريخ تصويب اين آيين - تبصره"

  ".دداوطلب عضويت در هيأت رئيسة اتاق ايران باشن
نامة مذكور همان شرط آيين 6مادة  2ره بند بصدر مورد نامزدي هيأت رئيسه اتاقهاي شهرستان نيز بموجب ت

  .مقرر شده بود
  .هاي فوق حذف گرديده استشورايعالي نظارت تبصره 05/10/1385جلسة در اصالحية مصوب 

    
اتاق ايران رأساً بوسيلة رئيس هر اتاق تعيين آيا نمايندگان اتاقهاي شهرستانها در هيأت نمايندگان :  52سؤال * 

  ميشود يا بصورت انتخابي؟

  :جواب
در پاسخ استعالم آن جناب در مورد اينكه آيا نمايندگان اتاقهاي شهرستانها در هيأت نمايندگان اتاق ايران رأساً 
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  :بوسيلة رئيس هر اتاق تعيين ميشود يا بصورت انتخابي؟ نظرية اينجانب بشرح زير است
و نيز بند يك مادة يك و بند  1373باستناد صدر مادة يازده قانون اتاق و تبصره يك اصالحي آن مصوب سال 

، 1378نامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايرن و اتاقهاي شهرستانها مصوب سال يك مادة سه آيين
ده يا نمايندگان آن اتاق براي عضويت در هيأت هيأت نمايندگان اتاق هر شهرستان در اولين جلسة خود، نماين

  .نمايدنمايندگان اتاق ايران را از ميان خود با انجام رأي گيري انتخاب و به اتاق ايران معرفي مي
  

گذاري فعلي با شماره ملي اشخاص صادر توان كارت بازرگاني و عضويت هوشمند را بجاي شمارهآيا مي :53سؤال * 
 نمود؟

  :جواب
مديريت محترم كميته فني سامانه كارت بازرگاني هوشمند  08/01/1390د مورخ /34/21نامه شماره   عطف به

مبني بر استعالم نظر در مورد امكان استفاده از شماره ملي در صدور كارت بازرگاني هوشمند و پيرو نامه شماره 
 16هوشمند كه در پاسخ سؤال شماره كارگروه حقوقي سامانه كارت بازرگاني  03/06/1389ص مورخ /3373/42

آن استفاده از شماره ملي بعنوان شماره كارت بازرگاني و عضويت اتاقهاي بازرگاني و تعاون پيشنهاد گرديد، اينك 
قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري  46با بررسي مجدد موضوع مستنداً به بند دال ماده 

استفاده از شماره ملي در صدور كارت بازرگاني و عضويت  :اعالم مينمايد 15/10/1389اسالمي ايران مصوب 
هوشمند قانوناً بال مانع است و پس از آمادگي وزارت كشور براي صدور كارت ملي هوشمند چند منظوره قابل 

تهيه آيين نامه اجرايي  نمايد كه وزارت محترم بازرگاني و طبعاً اتاقها دريادآوري مي. پيش بيني در آن خواهد بود
الذكر و پيش بيني استفاده از كارت ملي هوشمند بجاي كارت بازرگاني و عضويت اتاقها همكاري خواهند بند فوق
  .نمود

  :بدين شرح است 46متن بند دال ماده 
مكلف است با همكاري دستگاههاي ذيربط همراه با تكميل و اصالح ) سازمان ثبت احوال(وزارت كشور  - د

يگاه اطالعات هويتي به صورتي كه شامل كليه وقايع حياتي نظير تولد، ازدواج، طالق، فوت و تغييرات مشخصات پا
و ساير كاربردها باشد، تا پايان برنامه نسبت به تأمين و صدور كارت ) امضاء الكترونيكي(هويتي و صدور گواهي 

اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول مكلفند در ارائه كليه . هوشمند ملي چند منظوره براي آحاد مردم اقدام نمايد
نامه اجرائي اين بند شامل زمانبندي، مصاديق، موارد شمول،  آئين. خدمات خود به مردم از اين كارت استفاده نمايند

هاي ارتباطات و  سطح دسترسي، ميزان و نحوه أخذ هزينه صدور كارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه
  .رسد ات و كشور با هماهنگي معاونت تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميفناوري اطالع

  
شود آيا نمايندگان اتاقهاي شهرستانها در هيأت نمايندگان اتاق ايران رأساً بوسيله رئيس هر اتاق تعيين مي :54سؤال * 

 يا بصورت انتخابي؟
  :جواب

و نيز بند يك مادة يـك و بنـد    1373مصوب سال باستناد صدر مادة يازده قانون اتاق و تبصره يك اصالحي آن 
، 1378نامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستانها مصوب سال يك مادة سه آيين

هيأت نمايندگان اتاق هر شهرستان در اولين جلسة خود، نماينـده يـا نماينـدگان آن اتـاق بـراي عضـويت در هيـأت        
  .نمايداق ايران را از ميان خود با انجام رأي گيري انتخاب و به اتاق ايران معرفي مينمايندگان ات
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 قانون تأمين اجتماعي جهت تمديد كارت بازرگاني راهنمايي فرماييد؟ 37درباره الزم االجرا بودن ماده  :55سؤال * 
  :جواب

االجرا بودن ماده كرمان دربارة الزم در مورد سؤال اتاق 22/01/1390د مورخ /329/12بازگشت به نامة شمارة 
قانون تأمين اجتماعي جهت تمديد كارت بازرگاني و پاسخ مديركل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات،  37

نامه اجرايي قانون مقررات آيين 10ماده  3و  2سكوت كميسيون اقتصاد در اصالح بندهاي : به اطالع ميرساند
قانون تأمين  37هيأت وزيران در مورد ارائه مفاصا حساب موضوع ماده  06/02/1373صادرات و واردات مصوب 

قانون تأمين اجتماعي در مورد ضرورت ارائه مفاصا حساب جهت تمديد كارت  37اجتماعي به هيچوجه ناسخ ماده 
الرعايه السابق الزمقانون تأمين اجتماعي براي كليه اتاقهاي شهرستان كما في 37لذا رعايت ماده . باشدبازرگاني نمي

  .بوده و نظريه مدير كل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات دراين خصوص صحيح است

  
انتخابات اتاقهاي شهرستان پايان يافته و نمايندگان آنها براي عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ايران  :56سؤال * 

يأت نمايندگان اتاق ايران پايان نيافته آيا ميتوان هيأت سال دورة فعاليت ه 4حال كه مدت . اندانتخاب و معرفي شده
  نمايندگان جديد اتاق ايران را با عضويت اعضاي جديد تشكيل داد؟ 

  :جواب
نمايندگان اتاقهاي شهرستانها براي مدت چهار  1373قانون اتاق ايران اصالحيه  11بموجب تبصرة يك مادة 

نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان آيين 2بموجب مادة . شوندسال انتخاب و به اتاق ايران معرفي مي
  : نيز چنين مقرر شده است 1378اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب 

مدت فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان چهار سال است كه با : مدت فعاليت -2مادة "
 ".شوددورة قبلي شروع مياعالم نتايج انتخابات با اتمام 

ها و هم تكليف آنان و اتاقهاي تعيين كننده ايشان است و نظر به اينكه عضويت در هيأت مذكور هم حق نماينده
موجب قانوني براي اسقاط حق و تكليف آنان وجود ندارد و براي هيچ يك از اركان اتاق ايران نيز اختياري در 

تا پايان مدت چهار سال به  هر دورهبيني نشده است، لذا سمت اعضاي  تقليل مدت نمايندگي اعضاي فعلي پيش
  . قوت قانوني خود باقي است

  
توان اينگونه آيا مي نامه قانون مقررات صادرات و واردات،آيين ”4- 3- 2“با عنايت به تبصره ذيل بند  :57سؤال * 

به نام خود، به عنوان نماينده شخص حقوقي نيز برداشت نمود كه هر شخص حقيقي عالوه بر دارابودن كارت بازرگاني 
  ؟ تواند كارت بازرگاني دريافت نمايدمي

  :جواب
صدور دو كارت بنام يك فرد در صورت مهيا بودن شرايط و مدارك مربوط، صدور كارت بازرگاني براي 

تقالل شخصيت حقيقي همان فرد با توجه به تمايز و اس شركت با درج نمايندگييك فرد حقيقي و كارت ديگر بنام 
 .از حقوقي بال مانع است

  
  ؟ باشدشرايط تشكلهاي اتاق در معرفي نماينده براي عضويت در هيأت نمايندگان به چه صورت مي :58سؤال * 

  :جواب
توانند نماينده به مبني بر استعالم شرايط تشكلهايي كه مي 04/03/1390 -د/1682/3/10بازگشت به نامه شماره 

نمايندگان اتاق معرفي نمايند و شرايط نماينده معرفي شده و تاريخ ثبت تشكل در اتاق، نظريه واحد امور هيأت 
  :شودحقوقي بشرح زير تقديم مي
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در مورد معرفي نمايندگان تشكلهاي وابسته به اتاق جهت عضويت در هيات نمايندگان اتاق ايران، چهار  - 1
  :مستند قانوني وجود دارد

هيات نمايندگان اتاق ايران از منتخبين اتاقهاي سراسر كشور : دارداصالحي قانون اتاق مقرر مي 11ماده  -الف 
  .شودوابسته به اتاق ايران تشكيل مي ها و سنديكاهاياتحاديهو نمايندگان 

- تخاب ميوابسته به اتاق ايران يكنفر معرفي و ان هاياتحاديه و سنديكااز هر ":مقرر ميدارد 11ماده  3تبصره  -ب

  ."شود
تهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان مصوب سال أنامه تشكيل و نحوه فعاليت هيآيين 1ماده  1بند  -ج
ت نمايندگان اتاق ايران پس از شورايعالي نظارت دومين أهي": داردمقرر مي 90،  85،  81اصالحي سالهاي  1378

وابسته به اتاق ايران  ها و سنديكاهاياتحاديه منتخب اتاقهاي شهرستان،آيد و از نمايندگان ركن اتاق به شمار مي
  ".تشكيل مي شود 

ي وابسته به اتاق ايران نماينده خود را ها و سنديكاهااتحاديه ":داردمينامه مذكور مقرر آيين 3ماده  5در بند  -د
  ".دكننت مديره انتخاب ميأاز ميان اعضاء خبره و با تجربه هي

ها و سنديكاها حق معرفي نماينده دارند يا خير پاسخ اين است كه ال شود آيا فقط اتحاديهؤنچه سچنا -2
- نامه اجرايي تقويت تشكلتشكلهاي تجاري وابسته به اتاق منحصر به دو عنوان فوق الذكر نيست و بموجب آيين

ديگري از قبيل كانون و انجمن نيز عناوين  شورايعالي نظارت بر اتاق ايران 06/10/1379هاي صادراتي مصوب 
نمايد و منظور از آن افاده عموم مي) ها و سنديكاهااتحاديه(بكار رفته است و در مستندات قانوني مذكور در بند اول 

چنانچه حوزه فعاليت تشكلي شهرستان . كليه تشكلهاي تجاري كشوري است كه در اتاق ايران به ثبت رسيده باشد
  .معرفي نماينده نخواهد داشتيا استان باشد حق 

فقط  خود را معرفي كند  طبق مستندات قانوني فوق براي اينكه تشكل تجاري وابسته به اتاق بتواند نمايند -3
  :شرايط زير مقرر شده است

  تشكل كشوري باشد -الف
  تشكل وابسته يه اتاق ايران باشد  -ب
  .س به اتاق ايران معرفي شودنماينده هر تشكل با انتخابات داخلي آن تعيين و سپ -ج
  .تعداد نماينده هر تشكل يكنفر است -د
  :نامه عبارت است ازماده آيين 5شرايط نماينده منتخب تشكل بموجب بند  -4

  : شرايط خاص
  ت مديره تشكل باشد عضو هيأ -الف
  اهل خبره باشد  -ب
  با تجربه باشد  -ج

  :شرايط عام
ت نمايندگان كه شرايط اعضاي اتاق براي داوطلبي در انتخابات أنامه هيآيين 5ماده  7بنا بر مالك متخذه از بند 

  :را معين نموده، نمايندگان تشكلها نيز بايد حائز شرايط زير باشند
  تابعيت ايران و داشتن اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ايران  -الف
  عدم سابقه ور شكستگي بتقصير و ورشكستگي  بتقلب -ب
  .شودت به مجازاتي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي ميعدم محكومي -ج
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در مورد اين كه تاريخ ثبت تشكل در اتاق چه باشد تا بتواند نماينده معرفي كند ؟ بنظر اينجانب در مستندات  -5
ت نمايندگان ذكر نگرديده، هيأ در قانوني چهارگانه موجود هيچ قيد زماني براي محدود نمودن عضويت تشكلها

ت نمايندگان، در اتاق ايران به ثبت رسيده باشند تاريخ برگزاري جلسه اول هيأبراين تشكلهايي كه تا روز قبل از بنا
  .ت نمايندگان عضويت يابندأتوانند نماينده خود را معرفي كنند و در هيمي

  
بايستي صرفاً عضو ها جهت عضويت در هيأت نمايندگان دوره هفتم اتاق ايران نماينده منتخب تشكل :59سؤال * 

  البدل هيأت مديره نيز امكان پذير است؟اصلي هيأت مديره باشد و يا انتخاب عضو  علي
  :جواب

  :به اطالع ميرساند 12/03/1390د مورخ /1927/43بازگشت به نامة شمارة 
ن مصوب نامة تشكيل و نحوة فعاليت هيأتهاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستاآيين 5/3بموجب بند 

ها و سنديكاهاي وابسته به اتاق ايران نماينده خود را از ميان اعضاء خبره و اتحاديه"با اصالحات بعدي  09/03/1378
  ".نمايندباتجربه هيأت مديره انتخاب و براي عضويت در هيأت نمايندگان اتاق ايران معرفي مي

باشد، لذا با وجود اعضاي اصلي در جلسات مي بنابراين نظر به اينكه اصل بر حضور اعضاي اصلي هيأت مديره
  .هيأت مديره، معرفي عضو علي البدل محمل قانوني ندارد

  
  .پيش نويس اساسنامه شركت مراكز تجاري با بانك صادرات را بررسي و اظهارنظر نماييد :60سؤال * 

   :جواب
- عرايض قبلي به استحضار ميپيش نويس اساسنامة شركت در حال تأسيس با بانك صادرات بررسي شد، پيرو 

قانون اتاق كه آنرا مؤسسه غيرانتفاعي تعريف نموده ورود اتاق به فعاليت تجاري كه مستلزم  2باستناد مادة : رساند
. تأسيس شركت نيز كه مورد تأكيد بانك صادرات است خود عمل تجاري است. سود و زيان است مجاز نيست

سنجي است كه جزو وظايف اتاق است و نيازي به تأسيس دفتري با  اگر غرض تأسيس يك دفتر مطالعات امكان
اما اگر . تواند از مساعدتهاي بانك صادرات در مركز مطالعات اقتصادي استفاده كندشركت بانك نيست و اتاق مي

تأسيس موردنظر، تحصيل سود و زيان و يا ضمانت اتاق در قبال فعاليت مراكز تجاري خارج از كشور و تأمين اعتبار 
  .شودآنها بوسيله بانك صادرات باشد جوازي در قانون اتاق ديده نمي

  
  تواند از بين هيأت نمايندگان اتاق انتخاب شود؟آيا دبير اتاق مي :61سؤال * 

  :جواب
هر چند ممكن است تعيين دبير اتاق شهرستان از ميان اعضاي هيأت نمايندگان آن محاسني داشته باشد ليكن 

  :رسدالذكر صحيح بنظر نميبجهات ذيل
دهند و انتخاب هيأت رئيسه، تصميم گيري، اعضاي هيأت نمايندگان ركن اول اتاق شهرستان را تشكيل مي  -1

هدايت و نظارت از اختياران آنان است در صورتيكه دبير اتاق عامل اجراي مصوبات هيأت رئيسه يعني ركن دوم 
ر ركن دوم دخالت ركن اول در امور اجرايي ركن دوم را حضور عضوي از ركن اول در تحت ام. اتاق است
 .نمايد كه برخالف قاعدة تفكيك وظايف اركان و تقسيم وظايف بين آنان استايجاب مي

كند در شود و تحت امر رئيس كار ميدبير اتاق بوسيله رئيس پيشنهاد و بوسيله هيأت رئيسه انتخاب مي -2
در  تواند رأي طالئي و اثرگذاري باشدمايندگان همواره يك رأي كه ميصورت تعيين  دبير از بين اعضاي هيأت ن

گيرد كه معناي آن دخالت انتخابات و رأي گيريها و تصميمات هيأت نمايندگان در اختيار رئيس اتاق قرار مي
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 رئيس يا هيأت رئيسه در انجام وظايف هيأت نمايندگان است كه برخالف ترتيب قانوني فعاليت اركان مذكور
 .است
كند عضو هيأت نمايندگان كه به دبيري برگزيده شود در كليه تصميمات و آرايي كه در آن هيأت ابراز مي -3

 .خواه و ناخواه به مصالح اجرايي نظر خواهد داشت و استقالل رأي خود را از دست خواهد داد
خواهد بود كه آن دو دبير موصوف از سويي عضو مجمع اتاق يعني كارفرما و آمر است و از سويي مأمور  -4

 .صفت نقيض يكديگرند و اجتماع نقيضين محال است
خارج شدن يك نفر از هيأت نمايندگان براي انجام وظايف دبيري، آن هيأت را از حضور يك عضو  -5

ه در كميسيونها كه در شهرستانها موردنياز شديد است اثر خواهد گذاشت و عمالً صمحروم خواهد نمود و اين نقي
نامه اتاق محملي براي اين كسر نفرات ا يك نفر كمتر بايد كار كند كه در قانون اتاق و آيينبندگان هيأت نماي

 .وجود ندارد
  

با توجه . گرددت نمايندگان اتاق اراك ارسال ميأدرخواست شركت الف مبني بر بازگشت به هي :62سؤال * 
به لغو اعتبارنامه نامبرده به سبب عدم تمديد كارت بازرگاني در موعد مقرر خواهشمند است دستور فرمايند مراتب 

  . بررسي شده و نتيجه را به اين معاونت اعالم دارند
  :جواب

ت نمايندگان جايگزيني اعضاي هيأ: رساندبه اطالع مي 31/06/1392د مورخ /8860/12بازگشت به نامه شماره 
نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتهاي نمايندگان آيين 8/8هر اتاق در صورت عدم تمديد كارت بايد با رعايت بند 

  .اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان باشد
ماهه جهت تمديد به شركت مذكور داده  3بنابراين چنانچه مفاد بند مذكور توسط اتاق اراك رعايت و اخطار 

به هر دليلي اقدام به تمديد ننموده است، جايگزين وي شخص بعدي وفق  فرصت داده شده شركت شده است و در
- مقررات بوده و تمديد كارت توسط عضو خارج شده از هيأت نمايندگان حقي جهت بازگشت ايشان ايجاد نمي

براي اتاقها و ارسال  نامههمان آيين 7/8و  7/5مضافاً بر اينكه در مورد شخص جايگزين شده رعايت بند . نمايد
  . مشخصات شخص جايگزين جهت بررسي و صدور اعتبارنامه جديد به انجمن نظارت مركزي الزامي است

  
بركناري عضو هيأت نمايندگان كه داراي چند جلسه غيبت است و نحوه تعيين جايگزين وي  نحوه :63سؤال * 

  چيست؟
  :جواب

بركناري عضو هيأت نمايندگان كه سه جلسه غيبت : به آگاهي ميرساند 19/10/1390بازگشت به دستور مورخ 
گان و نيز تعيين عضوي كه در دنامه نحوه تشكيل و فعاليت هيأت نماينآيين 8مادة  6غيرموجه داشته باشد وفق بند 

يح و در اختيار نامة مذكور صحآيين 8ماده  7نفر منتخب داشته وفق ظاهر بند  15انتخايات بيشترين رأي را بعد از 
همچنان كه انتخاب اعضاي هيأت نمايندگان بوسيله اتاق شهرستان : رسدليكن به نظر مي .رئيس اتاق شهرستان است

از طريق نظارت هيأت نظارت، انجمن نظارت و نمايندگان شورايعالي نظارت انجام و با صدور اعتبارنامه از سوي 
عضويت و تعيين جانشين و تطبيق شرايط وي با ضوابط مقرر با پيشنهاد شود منطقاً بايد لغو انجمن نظارت محقق مي

رئيس اتاق شهرستان و اعمال نظارت سلسله مراتب مذكور صورت گيرد و با لغو اعتبارنامة عضو بركنار شده يا 
ديكتر اين ترتيب به حفظ حقوق اعضاي هيأتهاي نمايندگان نز. مستعفي و صدور اعتبارنامه عضو جانشين تحقق يابد

  . است
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درصورتيكه عضوي از هيأت نمايندگان، درخواست عضويت در كميسيونهاي مشورتي اتاق ايران را  :64سؤال * 

  داشته باشد، به چه صورت قابل اقدام خواهد بود؟
  :جواب

  : به اطالع ميرساند 22/10/1390ص مورخ /1049/90بازگشت به نامه شماره 
نامه تشكيل هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان تشكيل آيين 4ماده  1بموجب شق دوم بند 

كميسيونهاي مشورتي به تعداد موردنياز و انتخاب اعضاي آنها از بين خود از وظايف و اختيارات هيأت نمايندگان 
يسيون بنابراين چنانچه يكي از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران تقاضاي عضويت در كم. باشداتاق ايران مي

اقتصاد كالن اتاق ايران را دارد بايد، از طريق ارائه درخواست خود به رياست اتاق و طرح در هيأت نمايندگان اتاق 
  .ايران موضوع مورد تصويب قرار گيرد

  
آيا در صورت بركناري عضو هيأت رئيسه اتاق از مديرعاملي شركت، عضويت وي در هيأت  :65سؤال * 

  يابد؟رئيسه ادامه مي
  :جواب

اتاق شيراز  16/11/1390مورخ  7368/90جنابعالي در خصوص نامه شماره  11/11/1390عطف به دستور مورخ 
  : اتاق كرمان به استحضار ميرساند 17/11/1390موروخ  108-7024و نامه شماره 

حي سال اصال 09/03/1378مصوب  نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگانآيين 5ماده  7بموجب بند  -1
هر يك از اعضاي اتاقها كه داراي كارت عضويت معتبر با سه سال سابقه مستمر و يا غير مستمر تا تاريخ "  1389

توانند با داشتن شرايط ذيل نامزد عضويت در هيأت نمايندگان مربوط شوند روز پايان ثبت نام در انتخابات باشند مي
..."  

اعضاء اتاق يا شخص " 01/07/1374نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني مصوب آيين 1بموجب ماده  -2
  ".حقيقي اند و يا شخص حقوقي

بنا به درخواست متقاضي ... كارت عضويت اشخاص حقوقي "نامه مذكور آيين 1ماده  2بند  1بموجب شق  -3
نده كارت بايد حائز شرايط مندرج گير" 3و بموجب شق  "بنام مديرعامل يا رييس هيأت مديره صادر خواهد شد

  ".نامه را بنمايندگي از سوي شخص حقوقي امضاء نمايدآيين 2باشد و تعهد نامه موضوع ماده ... در 
اشخاص حقوقي دارنده ": نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأت نمايندگانآيين 5ماده  7بموجب شق دال بند  -4

مديره خود، بجاي فردي كه كارت بنام او صادر شده يكي از  توانند با تصويب هيأتكارت عضويت اتاق مي
  ".اعضاي هيأت مديره را جهت عضويت در هيأت نمايندگان اتاق مربوط معرفي نمايند

كارت "  06/06/1389نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات اصالحي آيين 2بموجب تبصره بند  -5
  ".گرددميبازرگاني اشخاص حقوقي بنام شركت صادر 

  :گرددالذكر در مورد اشخاص حقوقي نكات زير روشن ميبا تحليل مستندات فوق
  . شودآيد شركت است و كارت عضويت بنام شركت صادر ميشخصي كه به عضويت اتاق در مي: اوالً
درج نام نماينده شركت در كارت عضويت و يا معرفي نماينده شركت در مرحله نامزدي شركت در  :ثانياً

  .كندانتخابات، حقي براي نماينده ايجاد نمي
از جمله  انتخابات هيأت نمايندگان داوطلب شده مشخصات شركت ودر درصورتيكه شخص حقوقي : ثالثاً

نامه هيأت نمايندگان اعالن گرديده و با احراز آراء كافي به عضويت هيأت آيين 5ماده  11نماينده آن وفق بند 
اي كه در روز انتخابات معرفي شده بوده زايل گردد، سمت نمايندگي وي ت نمايندهنمايندگان درآيد و سپس سم
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نيابت شخص ه گردد زيرا فعاليت فرد مذكور باالصاله نبوده بلكه باز سوي شركت در هيأت نمايندگان نيز زايل مي
  .حقوقي بوده است

چنانچه فرد مذكور قبالً بعنوان عضو حقيقي در اتاق عضويت داشته باشد يا مؤخراً به عضويت اتاق درآيد : رابعاً
و يا جديداً بنمايندگي شركت ديگري معرفي شود هيچيك از حاالت مذكور موجب قانوني بر ادامه فعاليت وي در 

مذكور قائم مقام اراده شركتي كه فرد مورد هيأت نمايندگان نخواهد بود زيرا هيچكدام از سه اراده سمت قبلي در 
   .باشدنظر نماينده آن در هيأت نمايندگان بوده است نمي

پس از زوال سمت نماينده شركت در هيأت نمايندگان، سمت عضويت شركت در هيأت مذكور : خامساً
  .استقوت خود باقي خواهد بود زيرا هيچ موجب قانوني بر زوال سمت وي حادث نشده ه كماكان ب
. تواند نماينده جديد خود را معرفي كنداش در هيأت نمايندگان، ميشركت پس از زوال سمت نماينده: سادساً

زيرا شركت كماكان از كليه حقوق عضويت در هيأت نمايندگان برخوردار است و قانوناً دليلي وجود ندارد كه 
ين فردي از بين دارندگان بيشترين آراء بجاي اراده شخص ديگري جايگزين اراده او گردد لذا موجبي براي تعي

  . سمت شده است بوسيله رييس اتاق يا انجمن نظارت بر انتخابات نخواهد بوداي كه بينماينده
شود اين است كه رأي دهندگان به شخصيت و سوابق نماينده شركت توجه اشكالي كه در اين فرض مطرح مي

اند؛ در صورتي كه پس از زوال سمت نماينده في كرده بوده دادهنموده رأي به عضويت شركتي كه او را معر
  .مذكور، نماينده جديد شركت بدون اظهار رأي انتخاب كنندگان بايد تعيين شود

پاسخ اين است كه حتي چنانچه مشخصات و امتيازات فردي كه بنمايندگي شخص حقوقي در روز انتخابات 
شخصي كه به عضويت هيأت نمايندگان انتخاب شده  مĤالً ه باشد، نيزمعرفي شده در آراء رأي دهندگان مؤثر بود

كما اينكه تكاليف و اختيارات عضويت در هيأت نمايندگان از قبيل اخراج در . شخص حقوقي است نه فرد نماينده
  .قوقي استقرار دارد نه نماينده آنصورت غيبت بيش از نصاب مجاز، بر ذمه شخص ح

نامه نحوه تشكيل و فعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و شهرستانها آيين 8ماده  7به بند  در رويه اتاق،: سابعاً
رسد موارد پيش بيني به نظر مي هر چند. آيدشود تعيين فرد جانشين بوسيله رئيس اتاق بعمل مياستناد و گفته مي

اص حقوقي مذكور ساكت است، ليكن مورد اشخنامه در باشد و آيينشده در بند فوق مربوط به اعضاي حقيقي مي
طبق رويه موجود فردي كه بنمايندگي شركت در هيأت رئيسه اتاق حضور دارد در صورت از دست دادن سمت 

نامه تعيين آيين 7/8نمايندگي شركت از سمت خود در هيأت رئيسه اتاق نيز بركنار ميشود و جانشين وي طبق بند 
  .ميگردد
نسبت به تغيير نام مديرعامل خود و اخذ كارت يا مشخصات جديد اقدام ننمايد چنانچه شركت مذكور : ثامناً

نامه تشكيل و نحوه آيين 6/8اخطاري از طرف آن اتاق به شخص مذكور داده شده و در صورت عدم توجه وفق بند 
  .گرددفعاليت هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستان اقدام مي

كت نماينده جديد خود را معرفي نمايد رياست اتاق بايد مدارك وي را اخذ و جهت در صورتي كه شر: تاسعاً
  .نامه به انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ايران ارسال فرمايندو تطبيق با مقررات و صدور اعتباربررسي 

  )، توجه فرماييد) 22سؤال (به آخرين نظريه كه در اين مورد صادر شده : توجه(

  
در صورتيكه فردي به علت ارتكاب قاچاق يا مسايل ديگر، از داشتن كارت بازرگاني محروم شده باشد؛  - 1 :66سؤال * 

  امكان دريافت يا تمديد كارت عضويت دارد يا اينكه الزم است در اين مورد هم جلوگيري صورت پذيرد؟
  هايي هستند؟ضوع چه ارگانمواردي كه فرد از داشتن كارت عضويت محروم ميگردد، چيست؟ مراجع اعالم اين مو - 2

  :جواب
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، بدينوسيله پاسخ سؤاالت مطرح شده به شرح زير اعالم 17/11/90د مورخ /10776/21بازگشت به نامه شماره 
  :گرددمي

اين موضوع به روشني پاسخ داده شده بود كه اشخاصي كه  30در ماده  1350در قانون امور گمركي سال : 1
بر ابطال كارت بازرگاني، از عضويت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و يا گردند، عالوه مرتكب قاچاق مي

ولي در قانون اخير التصويب قانون امور گمركي در . گردندشعب آن در شهرستانها بطور موقت يا دائم محروم مي
ند،كارت بازرگاني اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كاال شو"مقرر گرديده  114ماده 

آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني 
   ".گرددايران و گمرك ايران بطور موقت يا بطور دائم ابطال مي

دانسته در  قانون اتاق ايران كه صدور كارت عضويت را مقدمه صدور كارت بازرگاني 5نظر به بند ي مادة 
المقدمه به نظر نميرسد لذا عضويت شخصي كه باتهام قاچاق كاال صورت زوال مقدمه، موجبي براي بقاء ذي

قانون امور گمركي يا  114محكوميت قطعي الزم االجراء يافته باشد تابع تصميمي است كه كميسيون موضوع ماده 
و مقابله با فساد يا دادگاه در مورد كارت بازرگاني اتخاذ قانون ارتقاء سالمت اداري  5ماده  4كميسيون موضوع بند 

  .مينمايد
نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني ايران موارد تعليق و لغو عضويت اعضا به شرح آيين 4بموجب ماده : 2

  :زير است
اني و صنايع تصميمات مراجع قضايي به تعليق يا لغو عضويت اشخاص حقيقي يا حقوقي در اتاقهاي بازرگ -الف
            .و معادن
تصميم كميسيون  -3. تصميم كميسيون انضباطي اتاق ايران در صورت سلب يكي از شرايط عضويت -ب

نامه و ارتكاب با تخلفات مغاير شؤون اخالقي و آيين 2انضباطي در صورت نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده 
تصميم  -5. قانون ارتقاء سالمت اداري و مقابله با فساد 5ماده  4تصميم كميسيون محروميتها موضوع بند  -4. تجاري

قانون جديد امور گمركي در  114قانون سابق امور گمركي و ماده  30مراجع قضايي يا كميسيون موضوع ماده 
 .مورد مرتكبين قاچاق

  
  .بررسي و اظهارنظر نماييدموارد بركناري عضو هيأت رئيسه اتاق شهرستان و نحوه جايگزيني وي را  :67سؤال * 

  :جواب
موارد بركناري اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي شهرستان و نحوه جايگزيني آنان بررسي شد،  جنابعالي حسب االمر

  :نظريه اينجانب به شرح زير است 
هم  اتاق شهرستان در موارد زير پيش بيني شده است كه شامل اعضاي هيأت رئيسه عضو اتاقبركناري  -الف
  :ميباشد
  

مرجع بركنار  مستند قانوني مورد بركناري
  كننده

مرجع تعيين 
  جايگزين

مستند 
  قانوني

 ارتكاب تخلفات مغاير با شؤون -1
  و اخالق تجاري

   4ماده  3بند 
  آيين نامه نحوه عضويت

  -  -  كميسيون انضباطي

نقض مفاد تعهدنامه موضوع  -2
  آيين نامه نحوه عضويت 2ماده 

   4ماده  3بند 
  آيين نامه نحوه عضويت

  -  -  كميسيون انضباطي



 نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني   - امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

   4ماده  2بند   سلب يكي از شرايط عضويت -3
  آيين نامه نحوه عضويت

  -  -  كميسيون انضباطي

ارتكاب تزوير و دسيسه در  -4
معامالت، پيمان شكني، رقابت 
مكارانه، نقض عرف و آداب داد و 

  ستد، پايمالي اخالق تجاري

   5ماده 
  آيين نامه نحوه عضويت

  -  - كميسيون انضباطي 

قانون سابق امور  30ماده   ارتكاب قاچاق - 5
  114گمركي و يا ماده 

قانون جديد امور 
  گمركي 

كميسيون سازمان 
  گمرك

‐  -  

جرايم مالي موضوع قانون  - 6
ارتقاء سالمت اداري و مقابله با 

  فساد

قانون ارتقاء  5ماده  4بند 
  سالمت اداري

كميسيون  -1
 -2ها محروميت

  دادگاه

-  -  

جرايم موجب محروميت از - 7
  حقوق اجتماعي

مكرر مجازات  62ماده 
  اسالمي

  -  -  دادگاه

  
در موارد زير پيش بيني شده كه شامل اعضاي هيأت رئيسه اتاق  اتاق شهرستان عضو هيأت نمايندگانبركناري  -ب

  :شهرستان هم در مقام ايفاي وظايف عضويت در هيأت نمايندگان ميباشد
  

مرجع بركنار  مستند قانوني مورد بركناري
  كننده

مرجع تعيين 
  جايگزين

  مستند قانوني

اعالم كتبي عدم صالحيت عضو هيأت  -1
  هاي ذيصالحبوسيله دستگاه

 5ماده7بند3تبصره
  نامه هيأت نمايندگانآيين

محاكم 
  دادگستري

  8ماده  6بند  رئيس اتاق شهرستان 
نامه هيأت آيين

  نمايندگان

 8ماده6بند  فوت -2
  نامه هيأت نمايندگانآيين

  8ماده  6بند  رئيس اتاق شهرستان   -
نامه هيأت آيين

  نمايندگان
 8ماده5بند  استعفاء -3

  نامه هيأت نمايندگانآيين
  8ماده  6بند  رئيس اتاق شهرستان   -

نامه هيأت آيين
  نمايندگان

سه جلسه غيبت غيرموجه در طول سال  -4
  نمايندگاندر جلسه هيأت 

 8ماده6بند
  نامه هيأت نمايندگانآيين

رئيس اتاق 
  شهرستان 

  8ماده  5بند  رئيس اتاق شهرستان 
نامه هيأت آيين

  نمايندگان

عدم تمديد كارت عضويت با وجود  -5
  اخطار قبلي و دادن مهلت سه ماهه

 8ماده7بند
  نامه هيأت نمايندگانآيين

رئيس اتاق 
  شهرستان 

  8ماده  7بند  رئيس اتاق شهرستان 
نامه هيأت آيين

  نمايندگان
 8ماده7بند  لغو عضويت -6

 نامه هيأت نمايندگانآيين
  8ماده  7بند  رئيس اتاق شهرستان رئيس اتاق 
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نامه هيأت آيين  شهرستان 
  نمايندگان

عدم مراعات شؤون و اخالق حسنه  -7
منتهي به دو بار تذكر شفاهي و يكبار 

  كتبي رئيس جلسهتذكر 

 8ماده8بند
  نامه هيأت نمايندگانآيين

كميسيون 
اتاق  انضباطي
  ايران

  8ماده  8بند  رئيس اتاق شهرستان 
نامه هيأت آيين

  نمايندگان

هتك حرمت اعضاي ديگر اعضاي  -8
هيأت نمايندگان منتهي به دوبار تذكر 

  شفاهي و يكبار تذكر كتبي رئيس جلسه

 8ماده8بند
  نامه هيأت نمايندگانآيين

كميسيون 
اتاق  انضباطي
  ايران

  8ماده  8بند  رئيس اتاق شهرستان 
نامه هيأت آيين

  نمايندگان

  
  :اتاق شهرستان در موارد زير پيش بيني شده است عضو هيأت رئيسهبركناري  - ج

مرجع تعيين  مرجع بركنار كننده مستند قانوني مورد بركناري
  جايگزين

  مستند قانوني

   7ماده  6بند   غيبتهاي مكرر -1
نامه هيأت آيين

  نمايندگان

كميسيون انضباطي با 
تأييد هيأت نمايندگان 

  اتاق ايران

  هيأت نمايندگان 
  اتاق شهرستان

  7ماده  6بند 
آيين نامه هيأت 
  نمايندگان

عدم انجام وظايف در حد  -2
  متعارف

   7ماده  6بند 
نامه هيأت آيين

  نمايندگان

با كميسيون انضباطي 
تأييد هيأت نمايندگان 

  اتاق ايران

  هيأت نمايندگان 
  اتاق شهرستان

  7ماده  6بند 
آيين نامه هيأت 
  نمايندگان

   7ماده  6بند   تكرار رفتار برخالف شؤون -3
نامه هيأت آيين

  نمايندگان

كميسيون انضباطي با 
تأييد هيأت نمايندگان 

  اتاق ايران

  هيأت نمايندگان 
  اتاق شهرستان

  7 ماده 6بند 
آيين نامه هيأت 
  نمايندگان

  
  :ان بترتيب زير مقرر شده استعضو بركنار شده هيأت رئيسه اتاق شهرست نحوه جايگزيني –د 
آيين نامه هيأت نمايندگان در صورتي كه تخلف انتسابي به عضو هيأت رئيسه از موارد  7ماده  6بموجب بند  -1

مندرج در بند مرقوم باشد، موضوع در كميسيون انضباطي اتاق ايران رسيدگي و نظريه كميسيون به وسيله هيأت 
صورت تأييد نظريه كميسيون انضباطي و بركناري در . رئيسه اتاق ايران به هيأت نمايندگان اتاق ايران ارسال ميشود

عضو مذكور، تصميم هيأت نمايندگان اتاق ايران به اتاق شهرستان مربوطه اعالم ميشود و هيأت نمايندگان آن اتاق 
 .مينمايد انتخابدر اسرع وقت فرد ديگري را براي عضويت در هيأت رئيسه و تصدي سمت فرد بركنار شده 

آيين نامه هيأت نمايندگان، در صورت فوت و يا استعفا يا بركناري عضو هيأت رئيسه  7ماده  7بموجب بند  -2
توسط هيأت نمايندگان اتاق مربوط براي تصدي  ماه 3ظرف مدت  اتاق ايران يا شهرستان بجاي او فرد ديگري

د انتخاب شده از در صورتي كه فر. خواهد شد انتخابسمت فرد خارج شده از هيأت رئيسه از بين هيأت نمايندگان 
نيز از بين اعضاي هيأت نمايندگان  در باقيمانده مدت اعضاي هيأت رئيسه اتاق باشد، براي جايگزيني فرد مذكور

 .به عمل خواهد آمد انتخابات
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نظر به اين كه بركناري عضو هيأت رئيسه و عضو هيأت نمايندگان از سمت آنان مستلزم لغو اعتبارنامة عضو 
نامه هيأت نمايندگان، رئيس آيين 3/5بموجب تبصره بند . اعتبارنامه براي عضو جايگزين است بركنارشده و صدور

  .بعمل خواهد آورد 3/5اتاق ايران اقدامات الزم را وفق بند 
  
و در دستورالعمل صدور و  باشد داشته بازرگاني كارت فقره يك ميتواند فقط حقوقي يا حقيقي شخص هر :68سؤال * 

 بر تواند عالوهمي حقيقي شخص هر نيز لحاظ شده است كه تجارت توسعه سازمان 24/08/1389 مورخ  بازرگانيتمديد كارت 
دارد، خواهشمند است دستور فرمايند  دريافت بازرگاني حقوقي نيزكارت شركت عامل مدير عنوان به خود بازرگاني كارت

  .اتاقهاي سراسر كشور به اين معاونت اعالم دارندمراتب مورد بررسي قرار گرفته و نتيجه را جهت انعكاس به 
  :جواب

جناب آقاي رضوي  21/01/1391نوشت مورخ و پي 27/01/1391د مورخ /652/12بازگشت به نامه شماره 
  :رسانداتاق اهواز به استحضار مي 17/01/1391مورخ  88/91مديريت محترم امور شعب در خصوص نامه شماره 

م يك شخص يكبار به عنوان شخصيت حقيقي او و يكبار به عنوان شخص حقوقي و صدور كارت بازرگاني بنا
 "مستقل از شخص حقوقي"ذكر نام آن فرد بعنوان نماينده شخص حقوقي بالمانع است، زيرا اوالً شخص حقيقي 

- ميتضاعف غيرمجاز كارت هنگامي مصداق پيدا . شوداست و ثانياً در حقيقت دو كارت بنام يك فرد صادر نمي

كند كه فرد حقيقي دو كارت به نام همان شخص حقيقي و يا شخصيت حقوقي دو كارت به نام همان شخصيت 
نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات آيين 10ماده  3بند  3بنابراين تبصره . حقوقي دريافت نموده باشد

  .مغايرتي با اين موضوع ندارد 06/06/1389مصوب 
  

  .خصوص بركناري عضو هيأت نمايندگان راهنمايي فرماييددر  :69سؤال * 
  :جواب

جناب آقاي شافعي و دستور مورخ  11/02/1391د مورخ /1325/12احتراماً بازگشت به نامه شماره 
  :جنابعالي به استحضار ميرساند 11/02/1391

ران و اتاقهاي شهرستان هاي نمايندگان اتاق اينامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتآيين 8ماده  6بموجب بند  -1
شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران با اصالحات بعدي سه بار غيبت غيرموجه و پياپي يا شش  09/03/1378مصوب 

گردد و تشخيص بار غيبت متناوب هر عضو در جلسات هيأت نمايندگان در طول سال موجب بركناري وي مي
 .غيرموجه بودن با رئيس اتاق مربوط خواهد بود

نامه رئيس اتاق مربوط جانشين وي را از ميان اشخاصي كه بيشترين رأي را همان آيين 8ماده  7ب بند بموج -2
در رشته خود پس از آخرين شخص راه يافته به هيأت نمايندگان دارند، تعيين و براي مدت باقيمانده از دوره تصدي 

ورت موافقت با اصل اقدام، جهت ابطال شود در صبنابراين پيشنهاد مي. نمايدهيأت نمايندگان جايگزين مي
اعتبارنامه عضو قبلي و صدور اعتبارنامه عضو جديد با بررسي ليست انتخابات و احراز شرايط عضو پيشنهادي، 

 .موضوع به انجمن محترم نظارت بر انتخابات ارجاع شود
  

  .نامه، اظهارنظر نماييددر خصوص تشكيل كميسيونهاي تخصصي اتاقهاي شهرستانها و تهيه آيين :70سؤال * 
  :جواب

عضو محترم هيأت نمايندگان اتاق خرمشهر، نظريه اين  ...جناب آقاي  13/12/1390بازگشت به نامه مورخ 
  . احد جهت مالحظه ارسال ميگرددو

  :به اطالع ميرساند 13/12/1390بازگشت به نامه مورخ "
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اصالحي قانون  16بند د ماده ) ايراناتاق (مستند تشكيل كميسيونهاي مشورتي اتاق مركزي   - 1
 03/08/1374نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران مصوب اتاق و نيز آيين

اي نامهآيين. جلد اول كتاب مجموعه قوانين و مقررات اتاق چاپ شده است 51است كه در صفحه 
هاي اتاق. هرستان تهيه نشده استهاي شهاي مشورتي اتاقدر مورد تشكيل و اداره كميسيون

ها، تعداد توانند فعالً با اخذ مالك از آيين نامه مذكور در خصوص تعداد كميسيونشهرستان مي
 .ها، چگونگي تشكيل و اداره و انحالل كميسيونها تصميم گيري نماينداعضاي هر يك از كميسيون

هاي مشورتي از ميان اعضاي هيات ونقانون اتاق اعضاي كميسي) 16(ماده ) د(با توجه به بند   - 2
توانند به عضويت شود، لذا افراد خارج از اعضاي هيات نمايندگان نمينمايندگان اتاق تعيين مي

توانند در حدود خط مشي و بودجه اتاق از خدمات ها ميليكن، كميسيون. ها پذيرفته شوندكميسيون
  .حق رأي  استفاده نمايندافراد صاحب نظر به عنوان مشاور و كارشناس بدون 

هاي اتاق ايران، نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونآيين) 2(ماده ) 4(بر اساس تبصره   - 3
توانند خود را نامزد رياست كميسيون كنند با تبعيت از مالك اعضاي هيات رئيسه اتاق ايران نمي

توانند خود هيات رئيسه اتاق نمي هاي اتاق شهرستان ها، هممندرج در بند مزبور قاعدتاً در كميسيون
ليكن قانوني كه محدوديت مذكور را تكليف . را نامزد رياست كميسيون تخصصي مربوطه نمايند

  .نمايد دردست نيست
ها با پيشنهاد هاي جديد در اتاق شهرستانهاي فعلي و يا ايجاد كميسيونحذف كميسيون  - 4

  ”.باشده ميهيات رئيسه و تصويب هيات نمايندگان اتاق مربوط
  
نظر به تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و تغيير عنوان اتاق ايران، مقتضي است موضوع بررسي  :71سؤال * 

  .و اظهارنظر گردد
  :جواب

مديريت  21/02/1391د مورخ /1809/29جنابعالي در حاشيه نامه شماره  21/01/1391عطف به دستور مورخ 
محترم امور كارنه تير و حمل و نقل بين المللي، در مورد نام صحيح اتاق پس از تصويب قانون بهبود مستمر محيط 

  :رساندكسب و كار به استحضار مي
  .اتاق بازرگاني، صنايع و معادن جمهوري اسالمي ايران بوده است: نام اتاق قبالً -1
  :كسب و كار ضمن تعاريف اصطالحات قانون آمده است قانون بهبود مستمر محيط 1در بند الف ماده  -2

  . اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسالمي ايران است: ها شاملاتاق -الف
اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران از تاريخ تصويب اين قانون به اتاق : سپس در تبصره بند الف آمده است

  .يابدتغيير نام مي) اتاق ايران(صنايع و معادن و كشاورزي ايران بازرگاني، 
ه شده كه از در تبصره مذكور پس از كلمه صنايع بجاي عالمت كاما كه در صدر ماده بكار رفته حرف واو اضاف

و با توجه به قواعد نگارش، عنوان  1لذا بنظر اين جانب باستناد صدر بند الف ماده . نظر قواعد نگارش زايد است
در صورت تأييد هيأت محترم . اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسالمي ايران: اتاق بدين عبارت است

  .ها مراعات شودها و امضاها و نامهها و وبگاهدر كليه عنوانها و مهر توان مراتب را ابالغ نمود تارييسه مي
  
  باشد يا خير؟آيا معافيت مالياتي ماكاروني شامل اسپاگتي هم مي :72سؤال * 

  :جواب
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در مورد اينكه معافيت مالياتي فقط شامل ماكاروني است  23/01/1391مورخ  10-125بازگشت به نامه شماره 
شود، نسبت ماكاروني با اسپاگتي، از اتاق مشترك بازرگاني ايران وايتاليا، انجمن شامل مي يا اسپاگتي را هم

توليدكنندگان و صادركنندگان ماكاروني ايران، مديريت كل محترم آموزش و تحقيقات اتاق بازرگاني اسالمي 
)ICRIC (بر مبناي پاسخهاي مراجع . و دفتر ساماندهي و توانمندسازي امور كشاورزي اتاق ايران استعالم گرديد

  :به اطالع ميرساند، نظر كارشناسي اتاق ايران بشرح زير است ) پيوستتصاوير (مذكور 
  ".شودهاي بلند، باريك و توپر توليد مياسپاگتي نوعي ماكاروني است كه بصورت رشته"

  
  :نظريه اتاق مشترك ايران و ايتاليا

، در مورد فرق بين اسپاگتي و ماكاروني، به عرض ميرساند كه طبق 09/02/1391ص مورخ /709/42عطف به نامه شماره 
استعالمي كه از سفارت ايتاليا به عمل آمده، هر دو واژه متعلق به يك نوع كاالي ايتاليايي به نام پاستا است كه برحسب شكل 

شده براي هر دو يكي است و يك نوع  ظاهري ممكن است اسامي مختلف داشته باشد، ولي ماده اولي و خمير به كار برده
  .آيدكاال به حساب مي

  
  :نظريه انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان ماكاروني ايران

در خصوص تفاوت و تشابه اسپاگتي با ماكاروني به استحضار  10/02/1391ص مورخ /741/43بازگشت به نامه شماره 
ردن خميرهاي حاصل از اختالط سموليناي حاصل از گندم دوروم يا به گروهي از مواد غذايي كه در اثر خشك ك: ميرساند

شود، هاي مختلف به لحاظ طول، عرض، ضخامت، توخالي و توپر بودن توليد ميهاي نرم كه تحت فشار در اندازهآرد گندم
تي به نوعي ماكاروني كه اسپاگ: تجديدنظر چهارم سازمان ملي استاندارد ايران 213شود و مطابق استاندارد ماكاروني گفته مي

  .شودباشد، گفته ميهاي بلند، باريك و توپر ميبه صورت رشته
  

  :نظريه مديريت كل محترم آموزش و تحقيقات اتاق بازرگاني اسالمي
 و صنف نيمعتمد و غذا كارشناسان و بود حالل يصادرات وميكنسرس و حالل انجمن جلسه امروز ختانهبخوش

 است يماكارون ينوع زين ياسپاگت كه شد نيا جهينت .كردم موضوع طرح .داشتند حضور دهياديدن و عمده صادركنندگان
  .شوديم محسوب هايماكارون جزو  و خاص تيفيك كي يدارا

  
  :نظريه دفتر ساماندهي و توانمندسازي امور كشاورزي اتاق ايران

و ضمائم آن درباره نسبت ماكاروني و اسپاگتي از نظر علمي و  16/03/1391د مورخ /3139/42بازگشت به نامه شماره 
دارد همانطور كه در قريب به اتفاق اظهارنظرهاي ابراز شده توسط تخصصي حسب امر جنابعالي و رعايت احترام اشعار مي

قات صنعتي ايران سازمان استاندارد و تحقي 213ها و مراجع گوناگون به ويژه تعريف مندرج در استاندارد شماره دستگاه
شود و هاي بلند، باريك و توپر توليد ميمنعكس است، به نظر اين دفتر نيز اسپاگتي نوعي ماكاروني است كه به صورت رشته

  .توان گفت كه اسپاگتي يكي از انواع ماكاروني استدر واقع مي
  
  باشد؟چه صورت مي نحوه جايگزيني عضو بركنار شده هيأت نمايندگان اتاق شهرستان به :73سؤال * 

  :جواب
دبيركل محترم اتاق  29/03/1391ت مورخ الف/4674/91عطف به دستور جنابعالي مبني بر بررسي نامه شماره 

ارسالي به دفتر امور حقوقي اتاق مذكور، ضمن تأييد  08/09/1390ص مورخ /5325/42تهران و پيرو نظريه شماره 
  :نمايدمفاد نظريه مذكور اضافه مي
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ترديدي وجود ندارد كه سمت نماينده شركت در صورت استعفا يا عزل وي از سمت نمايندگي شركت،  -1
 .شددر هيأت نمايندگان اتاق شهرستان نيز زايل مي

سمت نماينده مذكور در هيأت نمايندگان در صورت عضويت وي بعنوان شخص حقيقي و يا در صورت  -2
 .شوديمعرفي وي بنمايندگي شركت ديگر نيز اعاده نم

الذكر حق شركت در معرفي نماينده جديد خود درباره نحوه تعيين فرد جديد به نظر اينجانب، در فرض فوق -3
در اين حالت اين شبهه مطرح شده كه نماينده جديد شركت بدون اينكه  .در هيأت نمايندگان بجاي خود باقي است

كند كه با انتخابي بودن اعضاي هيأت نمايندگان در انتخابات معرفي شده باشد حق ورود به هيأت نمايندگان پيدا مي
يني عضو مستعفي، نامه هيأت نمايندگان كه نحوه جايگزآيين 8ماده  7مغايرت دارد و پيشنهاد شده كه باستناد بند 

به نظر اينجانب بند مرقوم مربوط به اشخاص حقيقي است نه اشخاص . و بركنار شده را بيان نموده، عمل شود متوفي
 تواننامه و بمنظور رفع شبهه دخالت شخصيت فردي نماينده در انتخابات، ميحقوقي، معهذا نظر به اجمال آيين

 :اظهار نمود چنين
نامه نحوه تشكيل و فعاليت هيأتهاي آيين 8ماده  7باستناد بند  س اتاق شهرستانال فوق رئيؤدر مورد س 

شود مراتب ه ميتوصي. نمايدرا تعيين مي جايگزين شخص نمايندگان ايران و شهرستانها بجاي عضو بركنار شده،
  .نتخابات اقدام شودبركناري عضو قبلي و جايگزيني عضو جديد به اتاق ايران اعالم و از طريق انجمن نظارت بر ا

  
  باشد؟نحوه جايگزيني عضو بركنار شده هيأت نمايندگان اتاق اهواز به چه صورت مي :74سؤال * 

  :جواب
جنابعالي  02/06/1391اتاق اهواز و دستور مورخ  01/06/1391مورخ  1904/91احتراماً بازگشت به نامه شماره 

  :به استحضار ميرساند
- نماينده شخص حقوقي، سمت وي در هيأت نمايندگان اتاق متبوع نيز زايل ميدر صورت زوال سمت  - اوالً

  . شود
هاي نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستانها نامه تشكيل و نحوه فعاليت هيأتآيين 8ماده  7بموجب بند  -ثانياً

استعفاء و بركناري  شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران با اصالحات بعدي، در صورت فوت، 09/03/1378مصوب 
عضو هيأت نمايندگان اتاق شهرستانها، رئيس اتاق مربوط جانشين وي را از ميان اشخاصي كه بيشترين رأي را در 
رشته خود پس از آخرين شخص راه يافته به هيأت نمايندگان دارند، تعيين و براي مدت باقيمانده از دوره تصدي 

شود در صورت موافقت با اصل اقدام، جهت ابطال راين پيشنهاد ميبناب. نمايدهيأت نمايندگان جايگزين مي
اعتبارنامه عضو قبلي و صدور اعتبارنامه عضو جديد با بررسي ليست انتخابات و احراز شرايط عضو پيشنهادي، 

 .موضوع به انجمن محترم نظارت بر انتخابات ارجاع شود
  
- كميسيونهاي مشورتي هيأت نمايندگان اتاق ايران به چه صورت مينحوه جايگزيني اعضاي هيأت رئيسه  :75سؤال * 

  باشد؟
  :جواب

موضوع نحوه جايگزيني اعضاي هيأت رئيسه كميسيونهاي مشورتي هيأت نمايندگان اتاق ايران در صورت 
  :شودنظريه ذيالً تقديم مي. فوت، استعفاء، و بركناري بررسي شد
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رئيسه كميسيونهاي مشورتي هيأت نمايندگان اتاق ايران باستناد در صورت زوال سمت هر يك از اعضاي هيأت 
اصالحي  03/08/1374هاي تخصصي اتاق ايران مصوب نامه چگونگي تشكيل و اداره كميسيونآيين 2ماده 

  :و تبصره يك آن كه مقرر داشته 05/07/1388و  26/04/1386
جلسه خود را تشكيل و رييس و دو نفر نواب  ها با دعوت رييس اتاق ايران اولينكليه كميسيون –2ماده "

رييس كميسيون را با رأي كتبي نصف به اضافه يك اعضا و در صورت عدم حصول اين تعداد رأي در 
  .كرد جلسه دوم با رأي اكثريت نسبي حاضرين براي مدت دو سال انتخاب خواهد

آيد و حائزين بيشترين آراء بترتيب رييس و مي ها در يك مرحله به عملرأي گيري براي انتخاب هيأت رييسة كميسيون
  .نواب رييس خواهند بود

در صورت فوت، استعفاء و يا هردليل ديگري كه منجر به كنار رفتن رييس يا نايب رييس كميسيون گردد،  -1تبصره 
  ".كميسيون در اولين جلسه بعد از وقوع رويداد جانشين آنها را طبق ماده دو انتخاب خواهد كرد

نصاب انتخاب، احراز اكثريت مطلق آراء يعني تعداد . شودجايگزين وي با رأي اعضاي كميسيون تعيين مي 
در صورتي كه در جلسه اول اكثريت مذكور حاصل نشود، انتخاب . كميسيون استاعضاي  كل نصف بعالوه يك

. گيردجلسه كميسيون صورت ميدر  اعضاي حاضردر جلسه دوم با رأي اكثريت نسبي يعني تعداد نصف بعالوه يك 
اما چنانچه اعضاي كميسيوني . كندنواب رئيس كميسيونها موقعيت برابر دارند و تعداد آراء آنها امتيازي ايجاد نمي

بخواهند با تبعيت از روية عرفي شخص حائز آراي بيشتر را نايب رئيس اول بنامند و نفر بعدي را نايب رئيس دوم، 
توانند مقايسه آراء نايب رئيس جديد با نايب رئيس موجود را صورت دهند و هر زين ميپس از تعيين فرد جايگ

  .نامه نداردكدام را كه رأي بيشتري داشته نايب رئيس اول بنامند اما اين نامگذاري وجهي در آيين
  

  شود؟آيا حمل و نقل با راه آهن، بعنوان حمل و نقل محسوب مي :76سؤال * 
  :جواب
مبني بر اين كه دادگستري محترم سلماس با وجود بارنامه  20/04/1391مورخ  7ص/1478  شمارهبه نامه  عطف

در مورد حمل محموالت شركت شاهد فارس بوسيله شركت راه آهن مطالبه قرارداد نموده و در صدق عنوان 
  : رساندبه استحضار ميتجارت بر فعاليت حمل و نقل ترديد دارد، 

و اطالق ماده  قانون تجارت 2ماده  2به موجب بند  يز يكي از انواع حمل و نقل است و حمل و نقل با راه آهن ن
  .گرددمل و نقل عمل تجاري محسوب مي، تصدي به حآن 377

با توجه به تعاريف متعدد بارنامه در قوانين مختلف ميتوان نتيجه گرفت كه بارنامه سندي است مبين مالكيت 
نمايد و حاكي از حمل كاالي معيني از يك نقطه وي پس از وصول كاال صادر مي كاال كه حمل كننده يا نماينده

كشتي، كاميون، قطار و هواپيما يا تركيبي از (با وسيله حمل مورد توافق ) مقصد حمل(به نقطه ديگر ) مبدأ حمل(
فر با راه آهن مصوب تعرفه و مقررات حمل و نقل كاالي مسا 82باشد و ماده در مقابل كرايه حمل معيني مي) آنها
  .بارنامه را قرارداد حمل كاال دانسته است 05/03/1343

 
هاي اجرايي تحت عنوان سازمانهاي نامهها و آيينهاي بازرگاني در خصوص دستورالعملموقعيت اتاق :77سؤال * 

  عمومي به چه صورت است؟
  :جواب

قوانين و مقررات حاكم بر : رساندميبه استحضار  28/06/1391مورخ  785/108/91عطف به نامه شماره 
هاي عمومي غيردولتي مندرج در قانون فهرست اسامي مؤسسات و نهادهاي عمومي هاي اجرايي و سازماندستگاه

باشد، مگر آنكه در قانون بصراحت از اتاق نام برده هاي بازرگاني نميشامل اتاق 19/04/1373غيردولتي مصوب 



 نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني   - امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

البته اتاقها وظيفه اجراي قوانين مرتبط به خود و هماهنگ كردن بخش . معلوم گرددشود يا شمول قانون بر اتاق 
  .خصوصي و اعضاء در اجراي قوانين كشور را دارند

  
صالحيت ورود به حل اختالف شوراي رقابت با هيأت  44آيا شورايعالي اجراي سياستهاي كلي اصل  –الف :78سؤال * 

  تعيين حدود صالحيت هيأت تجديدنظر بايد از مجلس استفسار شود؟تجديدنظر آن را دارد يا در مورد 
چه اشخاصي حق تجديدنظرخواهي از آراء شوراي رقابت دارند و موعد تجديدنظرخواهي آنان چيست؟ آيا  –ب

  توانند به آراء شوراي رقابت اعتراض كنند؟سازمان بازرسي كل كشور و سازمانهاي دولتي ديگر مي
  :جواب

جناب  11/07/1391 –د /8045/3/10جنابعالي در هامش گزارش شماره  11/07/1391مورخ  عطف به دستور
آقاي مهندس احمد ميرمحمد صادقي دستيار محترم دبيركل مبني بر اظهارنظر در موضوعات مندرج در گزارش 

حضار قانون اساسي به است 44اقدامات و تصميمات كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 
  :ميرساند

با مرجع  ]و مركز ملي رقابت[از موضوعات مندرج در گزارش، موضوع آخر آن يعني اختالف شوراي رقابت 
 ]و مركز ملي رقابت[تجديدنظر آن در مورد اختيارات مرجع تجديدنظر كه توسط رياست محترم شوراي رقابت 

  :شوداست با بررسي آن به شرح زير اظهارنظر مياعالم شده حائز اهميت  44جهت اتخاذ تصميم به شورايعالي اصل 
، شورايعالي اجراي 1386مصوب سال  44قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل  42ماده  2بموجب بند  -الف

اختيار نظارت بر فرآيند اجرا در قوانين و مقررات مرتبط با سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم را دارد، لذا  44اصل 
  .ميتواند وارد رسيدگي و اظهارنظر در اختالف نظر شوراي رقابت با هيأت تجديدنظر آن بشودبنظر ميرسد 

  
   -ب
بعنوان مرجع (و بعد از فصل نهم قانون مذكور شوراي رقابت، هم داراي اختيارات قضائي  43بموجب مواد  -1

 .است و هم داراي اختيارات اداري و اجرايي) شبه قضائي
شوراي رقابت ميتواند در مورد بنگاه يا شركت اعمال كننده رويه هاي ضد رقابتي قانون،  61بموجب ماده  -2

نوع است و شرط صحت آن تصميمات بموجب  12اين تصميمات . قانون اتخاذ تصميم نمايد 48تا  44موضوع مواد 
 .تبه اين تصميمات، رأي اطالق شده اس. قانون رأي موافق حداقل يك نفر قاضي عضو شورا است 57ماده 
 61قانون مذكور از ميان تصميمات متعدد شوراي رقابت فقط آرائي كه در اجراي ماده  63بموجب ماده  -3

 .صادر شده قابل تجديدنظر خواهي در هيأت تجديدنظر است نه كليه تصميمات
اشخاصي كه حق تجديدنظرخواهي از آراء شوراي رقابت را دارند در قانون ذكر نشده است، اما در بند الف  -4

 :را دارند احصاء شده كه عبارت است از) مرحله بدوي(اشخاصي كه حق طرح شكايت در شوراي رقابت  62ده ما
  شورا رأساً  -1
  : هر شخص حقيقي يا حقوقي اعم از  -2
  دادستان كل كشور 2-1
  دادستان محل 2-2
  ديوان محاسبات كشور 2-3
  سازمان بازرسي كل كشور 2-4
  سازمانهاي تنظيم كننده بخشي 2-5
  سازمانها و نهادهاي وابسته به دولت 2-6
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  تشكلهاي صنفي 2-7
  انجمنهاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان 2-8
  ديگر سازمانهاي غيردولتي 2-9
نظر به اينكه براي رسيدگي به اعالمات و شكايات در شوراي رقابت دو مرحله بدوي و تجديدنظر پيش بيني  -5

بعمل نيامده، طبعاً كليه اشخاصي كه در مرحله بدوي يعني شده و منع و تحديدي در مورد تجديدنظرخواهان 
شوراي رقابت حق شكايت دارند در صورت اعتراض به رأي صادره حق تجديدنظرخواهي از مرجع تجديدنظر را 

 .نيز دارند
الذكر صرفاً شخص يا اشخاصي كه در حق تجديدنظرخواهي تابع شكايت بدوي است لذا از اشخاص فوق -6

اند حق تجديدنظرخواهي خواهند داشت و شخصي كه در مرحله بدوي شكايت شكايت كرده مرحله بدوي طرح
 .تواند ابتدائاً در مرحله تجديدنظر وارد شود و تجديدنظر از رأي شوراي رقابت را تقاضا كندننموده، نمي

تواند به قانون هيأت تجديدنظر در مقام رسيدگي مجدد به آراء شوراي رقابت مي 64بموجب بند ح ماده  -7
 .تأييد يا تعديل يا اصالح يا نقض رأي بدوي اتخاذ تصميم نمايد و يا تصميم جديدي مستقالً اعالم كند

  
  آيا وصول يك در هزار با وصول سه در هزار مغايرت دارد؟ :79سؤال * 

  :جواب
آن جناب نظريه ابرازي قائم مقام محترم سازمان امور مالياتي مبني بر  11/07/1391عطف به دستور مورخ 

قانون اصالح قانون تنظيم  64با ماده ) مبني بر وصول يك در هزار(قانون برنامه پنجم توسعه  77مغايرت ماده "
و نتيجتاً ضرورت عدم وصول سه در ) ارمبني بر وصول سه در هز( 1384بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 

  :شودبررسي شد، بشرح زير اظهارنظر مي "هزار در مدت اجراي برنامه پنجم
قانون برنامه پنجم هيچ حكمي بر نسخ صريح يا ضمني  77مغايرت از موجبات نسخ احكام است در ماده  -1
 .وجود ندارد 64ماده 
اي كه در قانون برنامه پنجم در اين مورد وجود دارد، و ظاهراً مستند سازمان امور مالياتي بوده ماده تنها ماده -2
احكام قوانين و مقرراتي كه لغو يا اصالح آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است در ": است كه مقرر داشته  226

- كه در مورد آن ذيالً توضيح داده مي "گرددمي موقوف االجراءصورت مغايرت با احكام اين قانون در طول برنامه 

 .شود
لحاظ اهميت موضوع مقرر ه نوعاً لغو يا اصالح قوانين در اختيار مقنن است و بطور استثنايي ممكن است ب -3

مانند قانون نحوه اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم كه . (شود لغو يا اصالح قانوني مستلزم تصريح نام باشد
) ن مقرر شده اصالح قانون موكول به ذكر ماده و نام قانون است و بطور كلي قابل لغو و اصالح نيستآ 92در ماده 

در متن قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت و اصالحات آن ذكري از ضرورت تصريح نام آن قانون در مقام لغو يا 
 .اصالح به ميان نيامده است

و الحاقي بر قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب قانون برنامه پنجم، اصالحات  224در ماده  -4
فوق الذكر  64تصويب شده و اجراي قانون براي مدت زمان برنامه پنجم تنفيذ گرديده نتيجه اينكه ماده  1380سال 

  .االجرا مي باشددر طول مدت برنامه پنجم الزم
انون برنامه پنجم توسعه مثل اين است كه هر با تنفيذ اجراي قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در ق -5

اند و فرض مغايرت ماده اي با ماده ديگر در يك قانون نظراً و عمالً دو قانون در يك زمان به تصويب رسيده
 .نامتصور است
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 77در مورد قانون تنظيم محقق نيست تا در فرض مغايرت ماده  226بنابر آنچه گفته شد شرط مقرر در ماده  -6
 .قانون تنظيم بحث موقوف االجراء بودن پيش آيد با احكام

قانون تنظيم بخشي از  64ماده  وجود ندارد و بايد 77و  64مغايرتي بين دو ماده نتيجه آنكه هيچ گونه  -7
  .اجرا شودقانون برنامه پنجم بطور همزمان  77مقررات مالي دولت و ماده 

اقتصاد و دارايي نه مرجع اجراي مواد مذكور است و نه مطلب قابل توجه اينكه سازمان مالياتي يا وزارت  -8
و دخالت آنها در اظهارنظر در مورد اجراي موادي از قوانيني كه از اختيارات اتاق است  226مرجع اجراي ماده 

ر هايي كه قبالً دوجهي ندارد و چنانچه اين موضوع به سازمان مالياتي تذكر داده نشود، بعيد نيست كه مانند بخشنامه
خوب . اي صادر و اجراي قانون را با مشكل مواجه نماينداند بخشنامهصادر و ايجاد زحمت كرده 64مورد ماده 

 .است موضوع در هيأت محترم رئيسه مورد بررسي قرار گيرد
  
  آيا شركتهاي سهامي خاص با شركت مسؤوليت محدود داراي تفاوت است؟ :80سؤال * 

  :جواب
نظريه كارشناس حقوقي در مورد تبيين فرق بپيوست ، 25/07/1391 –د /8801/29بازگشت به مرقومه مورخ 

  .شودشركتهاي سهامي خاص با شركت با مسؤوليت محدود جهت استحضار تقديم مي
  جناب آقاي نقيبي

  مديريت محترم امور حقوقي اتاق ايران
در ايران دو نوع شركت بيشتر از بقيه انواع آن ثبت : به اطالع ميرساند 25/07/1391 –د /8801/29در مورد نامه شماره 

يكي شركت با مسؤوليت محدود و ديگري شركت سهامي خاص و دليل آن اين است كه از بقيه شركتهاي تجاري . شودمي
تشابهاتي كه دارند داراي وجوه  شركت با مسؤوليت محدود و شركت سهامي خاص با وجود. تر و كاملتري دارندقوانين ساده
در تغيير اساسنامه از شركت با مسؤوليت محدود به سهامي خاص ثبت . باشند كه در ذيل به آن اشاره ميگرددتمايزي مي

اساسنامه جديد و انتشار آگهي روزنامه رسمي مربوط به تغيير مديريت شركت و انتخاب اعضاي هيأت مديره الزم است و 
ه الزم است كه هر دو سال روزنامه رسمي مربوط به تغيير مديريت شركت اخذ و به كساني كه داراي حق توجه به اين نكت

 .امضاء هستند، توجه شود
وليت محدود تعداد شركا حداقل ؤدر شركت با مس. باشندنفر مى 3در شركت سهامى خاص تعداد سهامداران حداقل  - 1

 .نفر 2
% 65در يكى از شعب بانكها توديع و گواهى مربوطه ارائه و  يد نقداًسرمايه با% 35در شركت سهامى خاص حداقل  - 2
وليت محدود بايد كل سرمايه تحويل مديرعامل شركت شده و مديرعامل اقرار به ؤهد سهامداران باشد در شركت با مسدر تع

  . دريافت نمايد و ارائه گواهى بانكى دال بر انجام اين امر ضرورت ندارد
وليت محدود اختيارى ؤمى خاص اجبارى ولى در شركت با مسالبدل در شركت سهاو علىانتخاب بازرس اصلى  - 3
 . است

وليت ؤقابل تمديد است و در شركت با مس باشد كهمدت مديريت در شركت سهامى خاص حداكثر دوسال مى  - 4
شوند و همچنين مخير خواهند بود كه مدتى براى مديران در اساسنامه محدود مديران شركت براى مدت نامحدود انتخاب مى

  . شركت مقرر دارند
هامى خاص هاى دعوت شركت در سانتخاب روزنامه كثيراالنتشار در شركت سهامى خاص براى درج آگهى    - 5

  . وليت محدود اختيارى است ؤالزامى و در شركت با مس
وليت محدود با ؤشركت سهامى خاص سهل تر و در شركت با مسشرايط احراز حد نصاب در مجامع عمومى در  - 6

  . باشدتر مىتوجه به نوع شركت مشكل
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اى مركب از يك نفر رئيس و دو نفر ناظر و يك نفر ت رئيسهأمجامع عمومى در شركت سهامى خاص توسط هي  - 7
ود اداره مجامع عمومى شركت وليت محدؤگردد در شركت با مسشوند اداره مىمنشى كه از بين سهامداران انتخاب مى

هيأت نظار هم اداره مجامع عمومي  نفر بيشتر باشد 12در صورتى كه تعداد شركاى آن از  .ت مديره استأهي توسط 
  .مشاركت خواهند داشت

وليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمى سهام آنها است ؤسرمايه در شركت سهامى خاص به سهام تقسيم و مس - 8
شود و شركا فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت وليت محدود به سهام يا قطعات سهام تقسيم نمىؤبا مسسرمايه در شركت 

  . باشندول قروض و تعهدات مىؤمس
بايستى سهامدار بوده يا تعداد سهام وثيقه مقرر در اساسنامه را تهيه و به  مديران در شركت سهامى خاص الزاماً - 9

وليت محدود بصورت موظف يا غير موظف كه از بين شركا يا از خارج ؤصندوق شركت بسپارند مديران در شركت با مس
  .ا يا خارج از شركا باشدتواند جزء شركالبته مديرعامل در هر دو شركت مي. شوند انجام وظيفه خواهند نمودانتخاب مى

وليت محدود به نسبت سرمايه شركا ؤتقسيم سود در شركت سهامى خاص به نسبت تعداد سهام و در شركت با مس -10
  . توانند در اساسنامه ترتيب ديگرى براى تقسيم سود مقرر دارندوليت محدود مىؤتقسيم خواهد شد و در شركت با مس

  . وليت به نسبت سرمايه خواهد بودسؤسهام و در شركت با م ى در شركت سهامى خاص به تعدادأحق ر   -11
تقويم سهم الشركه غير . تقويم آورده غيرنقدى در شركت سهامى خاص با كارشناس رسمى دادگسترى خواهد بود -12

  .باشندوليت مىؤوليت محدود توسط شركا صورت مى گيرد شركا در اين خصوص داراى مسؤنقدى در شركت با مس
  : سيس در شركت سهامى خاص عبارتند ازأمدارك ت -13
سرمايه تعهدى و فتوكپى شناسنامه سهامداران % 35برگ اظهارنامه و دو جلد اساسنامه و گواهى بانك داير بر پرداخت  دو

  . ت مديرهأسس و هيؤازرسان و صورتجلسات مجمع عمومى مو ب
انامه و دو برگ شركت نامه و دوجلد اساسنامه دو برگ تقاض: وليت محدود عبارتند ازؤسيس در شركت با مسأمدارك ت

  . ت مديرهأسس و هيؤو صورتجلسه مجمع عمومى مو فتوكپى شناسنامه شركا 
  

  .در خصوص ماهيت حقوقي تنزيل چك اظهارنظر نماييد :81سؤال * 
  :جواب

: ميرساند به اطالعدر مورد استعالم ماهيت حقوقي تنزيل چك  09/08/1391 -1041/91عطف به مرقومه شماره 
و مقررات اجرايي آن ) خريد دين(نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري در نظام حقوقي كشور بنا به مفاد آيين

شوراي پول و اعتبار و دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب  24/09/1364اصالحي مورخ  26/08/1361مصوب 
شوراي نگهبان  04/05/1385 – 16542/30/85 و نظريه شماره 07/12/1384جاري در قالب خريد دين مصوب 

علت استفاده از اين ابزار مالي تسريع در وصول ثمن . قانون اساسي، خريد دين ناشي از بيع واقعي پذيرفته شده است
با عنوان خريد دين در  –اطالعات مبسوط در اين مورد در گفتار پنجم . در معامالت نسيه كاالها و خدمات است

در زمينه . بعد كتاب حقوق بانكي تأليف جناب آقاي دكتر سلطاني استاد محترم دانشگاه آمده استبه  212صفحات 
فتاوي بعضي از مراجع معظم نيز در صفحه . تشخيص تكليف شرعي، مكلف ميتواند به مرجع تقليد خود رجوع كند

 ]1[)تصوير پيوست. (كتاب مذكور مندرج است 213

                                                            
بدين منظور مشتريان صاحب . باشداعتبار توسط بانكها، تنزيل اسناد تجاري مشتريان ميهاي تأمين در بانكداري ربوي يكي از راه -1

ها نيز هرگاه بانك. كنندباشد، در مقابل مبلغ كمتري به بانك واگذار مياعتبار، اسناد مدت دار خود را كه بيانگر طلب آنها از ديگران مي
معموالً نرخي كه بانك مركزي با آن، . نمايندده را نزد بانك مركزي، تنزيل مجدد مينياز به ذخاير پولي پيدا كنند، اين اسناد تنزيل كر

  .كنندكند، كمتر از نرخي است كه بانكها اسناد مشتريان را با آن نرخ تنزيل مياسناد بانكها را تنزيل مجدد مي
صورت كه بانكها بتوانند مطالبات ناشي از اسناد مشتريان  شود بديناستفاده از اين ابزار در بانكداري بدون ربا در قالب بيع دين مطرح مي

البته تفاوتهايي بين بيع دين و تنزيل اسناد وجود دارد، از جمله اينكه در تنزيل برخالف بيع دين ميتوان عالوه بر بيع . خود را خريداري كنند
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شود ولي بيع دين، بدهي پولي و بدهي طرح ميبه عالوه تنزيل در خصوص بدهي پولي م. از عقود ديگري همچون صلح، بهره چيست

كند كه سررسيد آن كوتاه مدت باشد، اما بيع دين فاقد چنين همچنين، كاركرد اقتصادي تنزيل ايجاب مي. گيردكااليي هر دو را در بر مي
  .قيدي است

مطابق نظر فقهاي اماميه . ررسي قرار گرفته استها قبل از سررسيد به مبلغ كمتر دركتب فقهي به تفصيل مورد بامكان معامله ديون و بدهي
ها به شخص ديگر و سالمت در خصوص امكان فروش اين بدهي. ها به مبلغ كمتر به خود شخص متعهد فاقد اشكال استمعامله اين بدهي

كمتر از قيمت اسمي دين صحيح آن به قيمتي ) تنزيل(معامله از ريا، مطابق فتواي مشهود فقهاي شيعه، اگر دين واقعي باشد خريد و فروش 
مورد تأييد ) خريد دين(نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري بر همين مبنا، بنابر نظر فقهاي شوراي نگهبان و همانگونه كه در آيين. است

نون عمليات بانكي بدون ربا البته، عدم ذكر اين ابراز در قا. تواند در تسهيالت بانكي مورد استفاده قرار گيردقرار گرفته، خريد دين مي
-بر امكان اجراي اين آيين 1363اي در سال نامه مزبور ايجاد كرده بود، اما بانك مركزي طي بخشنامهشبهاتي را در خصوص اعتبار آيين

  . نامه صحه گذاشت
 26/08/1361اعتبار مورخ  و مقررات اجرايي آن مصوب شوراي پول و) خريد دين(نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري طبق آيين

ماده (گردد كه مفاد آن حاكي از بدهي ناشي از معامالت تجاري باشد اسناد و اوراق تجاري به آن دسته از اسناد و اوراق بهادار اطالق مي
د و اوراق تجاري توانند به منظور ايجاد تسهيالت الزم جهت واحدهاي توليدي و بازرگاني و خدماتي، اسنابانكها مي 2مطابق ماده ). 1

بانكها موظفند قبل از تنزيل اسناد و اوراق تجاري، از حقيقي بودن دين . نامه تنزيل نمايندمتعلق به اين قبيل واحدها را طبق ضوابط اين آيين
است كه سررسيد تنزيل اسناد و اوراق تجاري توسط بانكها در صورتي مجاز ). 4و  3مواد (و معتبر بودن متعهد آن اطمينان حاصل نمايند 

 -طبيعي است كه تنزيل اوراق و اسناد تجاري، به قيمتي كمتر از مبلغ اسمي آنها). 5ماده (اين قبيل اسناد و اوراق از يك سال تجاوز ننمايد 
رخ اعالم تواند بيش از نپذيرد اما در هر حال اين تفاوت قيمت نميصورت مي -يعني رقمي كه در متن اسناد و اوراق تجاري ذكر گرديده

نظارتي بانك مركزي براي عقود –اين نرخ به همان ميزاني است كه ساالنه در بسته سياستي ). 6ماده (شده توسط شوراي پول و اعتبار باشد 
نامه، حداكثر مجموع مبلغ تنزيل اسناد و اوراق تجاري توسط هر بانك معادل پنج درصد آيين 8براساس ماده . شوداي اعالم ميمبادله

  .گرددهاي غيردولتي آن بانك در پايان سال قبل تعيين ميردهسپ
 07/12/1384مصوب  ”دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين“از جهت اجرايي، اخيراً خريد دين در قالب 

شوراي پول و اعتبار در خصوص  24/09/1364البته اين دستورالعمل چيزي جز اصالح و به هنگام نمودن مصوبه مورخ . مطرح شده است
شوراي پول و اعتبار در پانصد و شسصت و نهمين جلسه مورخ . رفع مشكالت مالي و زودگذر كسبه با استفاده از قرارداد خريد دين نبود

نزيل نامه موقت تآيين) 7(بانك مركزي، ضمن اصالح ماده  13/09/1364مورخ  3695/خود به استناد گزارش شماره نب 24/09/1364
  .ماده مورد تصويب قرار داد 7، جهت رفع مشكالت مالي كسبه طرحي را مشتمل بر )خريد دين(اسناد و اوراق تجاري 

با گذشت بيش از بيست سال از تاريخ تصويب طرح مذكور و ضرورت پاسخگويي به نياز متقاضيان با ابزارهاي نوين و متناسب، 
روش . تهيه و تصويب شد ”دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين“ماده با عنوان  8دستورالعمل مشتمل بر 

اجرايي بدين صورت است كه بانك براساس اعتبارسنجي و در قبال دريافت اسناد و اوراق تجاري از مشتري خود كه در يكي از بخشهاي 
اعتبار مذكور از طريق خريد ديون . نمايدمشخصي را براي او تعيين ميتوليدي، بازرگاني و يا خدماتي به فعاليت اشتغال دارد، حد اعتبار 

ناشي از اسناد و اوراق تجاري واگذار شده توسط مشتري به بانك و واريز وجوه مربوطه به حساب جاري مشتري، براي تأمين نيازهاي مالي 
ي مدت دار مشتري را از وي اخذ و ضمن آن وكالت در براين مبنا، بانك اسناد و اوراق تجار. باشدكوتاه مدت وي قابل استفاده مي

فروش اسناد از جانب مشتري به بانك را برعهده گرفته و هر زمانكه تقاضا شد نسبت به فروش اسناد به خود اقدام نموده و قيمت آن را با 
حداكثر تا ميزان حد (مشتري بانك همزمان با پرداخت كسري چك . نمايدكسر ارزش زماني تا سررسيد به حساب مشتري منظور مي

در تاريخ سررسيد اسناد و اوراق . شودبه همان ميزان از اسناد اخذ شده، با توجه به ارزش روز آن به صورت مشاعي مالك مي) اعتباري
ررسيد اسناد اين امكان وجود دارد كه مشتري قبل از س. گرددنيز، وجوه حاصله به نسبت سهم مشاعي بانك و مشتري ميان آنان تقسيم مي

بانك نيز در اين حالت سهم خود را براساس قيمت روز كه طبيعتاً . با پرداخت تمام يا بخشي از سهم مشاعي بانك مجدداً مالك اسناد شود
  .نمايدكمتر از قيمت سررسيد خواهد بود واگذار مي

مورخ  16542/30/80ذكور طي نامه شماره دبير شوراي نگهبان در پاسخ به استعالم رياست بانك مركزي در خصوص دستورالعمل م
چنين بيان داشت كه در موادي كه عنوان دين ذكر نشده، شائبه خريد خود اسناد و اوراق است كه خالف موازين شرع بوده  04/05/1385

يده است و صرفاً بدين ترتيب قالب خريد دين براي تنزيل اسناد تجاري از سوي شوراي نگهبان صحيح قلمداد گرد. و بايد اصالح گردد
  .سازد احتراز نمودبايد از عناويني كه خريد اسناد را به ذهن متبادر مي

هاي الزم را سازد جهت تضمين وصول وجه اوراق و اسناد تجاري ارائه شده توسط متقاضي تنزيل اسناد، بانك تضمينخاطرنظر مي
گردند چنانچه وجه سناد مورد معامله را قبول نموده و متعهد ميمعمول اين است كه اشخاصي كليه تعهدات و ديون ا. كنددريافت مي

به عالوه، در اكثر . اسناد مزبور در سررسيد پرداخت نگردد متضامناً ملزم به تسويه تمامي مطالبات بانك و جبران ضرر و زيان وارده باشند
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نظر جناب آقاي صادقيان رياست محترم اتاق تبريز در صورت صالحديد خواهشمند است اين نظريه با كسب 
 .اعالم گردد ايشان به نحو مقتضي به متقاضي

  
آيا دارندگان معافيت مالياتي نيز ملزم به پرداخت يك در هزار به اتاق هستند يا خير و در هر صورت روش  :82سؤال * 

  محاسبه آن چيست؟
  :جواب

  :رساندهزار، باستحضار مي اين امور درخصوص وصول يك در 18/09/1391 -د/11105/42پيرو نامه شماره 
قانون برنامه پنجم  77فروش كاال و خدمات دارندگان كارت بازرگاني كه بموجب ماده  رقم هزار يك در -1

پرداخت بايد به اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي جمهوري اسالمي ايران  1389توسعه اقتصادي مصوب 
حقي است كه مقنن پرداخت آن به اتاق ايران را مقرر نموده است و ماهيتاً ماليات يا عوارض يا حق عضويت  ،گردد

 .عضويت تبعيت نمايد هاي مربوطه به ماليات يا عوارض يا حقنيست تا از معافيت

 :اقالم زير است شود و شاملفروش كاال و خدمات دارندگان بازرگاني دريافت مي رقم هزار از يك در -2

داخل كشور و  شده در كاال و خدمات توليد- ج .كاال و خدمات وارد شده-ب .شده كاال و خدمات صادر- الف
  .باشدو منحصر به صادرات و واردات نمي .فروخته شده درآن

جهت  -كه درآن برهه از زمان قابل دسترسي است- توانند از روشهاي گوناگونها ميهاي شهرستاناتاق -3
 : هزار استفاده كنند يك در وصول

ارزش  اظهارنامه ماليات بر - ج.            گزارشات حسابرسي معتبر- ب. عملكرد ساالنهاظهارنامه مالياتي  - الف
دفاتر قانوني  - ه .خوداظهاري اعضا - د. هر دوره سه ماهه و بصورت تجميع درزمان اقدام به پرداخت افزوده در

الحساب بوده و تسويه حساب نهايي با ارائه اظهارنامه عملكرد مالياتي ساالنه و يا بندهاي ج و د بصورت علي .اعضاء
 .گزارش حسابرسي معتبر خواهد بود

با قوانين  77صورتي كه اجراي ماده  در. گيردتعلق مي 1394تا پايان  1390عملكرد سال  بر هزار يك در -4
 .شد هزار وصول نخواهد يك در 1389بنابراين از عملكرد تا پايان سال . يدبعدي تمديد شود اعالم خواهد گرد

  
كه درآمدي از باشد يا سهم پرداخت يك در هزار فروش درآمد از كل درآمد حاصل از فعاليت سازمان مي :83سؤال * 

  .ضمناً استناد قانوني فوق را نيز اعالم نمايند. شوداز محل كارت بازرگاني حاصل مي
  :جواب

 – 5902اتاق همدان و نامه شماره  02/10/1391 – 91/ص/1121حسب دستور جنابعالي نامه شماره 
  :نظريه در مورد سؤال سازمان مذكور بشرح زير است. سازمان عمران شهرداري همدان بررسي شد 22/09/1391

تا انتهاي سال  90سال كه از ابتداي  1389قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي مصوب  75بموجب ماده 
االجراء است، يك در هزار فروش دارندگان كارت بازرگاني بايد به اتاق بازرگاني پرداخت شود تا در الزم 94

حكم ماده اعم از آن كه دارنده با كارت صادرات يا واردات انجام . مواردي كه قانون تعيين نموده صرف گردد
  . باشدداده باشد يا خير قابل اجرا مي

واهشمند است دستور فرمايند اساسنامه سازمان عمران يا مصوبه مبناي تأسيس آن از اتاق همدان اخذ و جهت خ
 .بررسي از جهت ديگر به اين امور ارسال شود

                                                                                                                                                                                         
صورت عدم وصول وجه اسناد در سررسيد مبالغ آن را  كند درموارد تسهيالت گيرنده كه خود ذينفع اسناد موضوع تنزيل است تعهد مي

  .به بانك بپردازد
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- آيا در قانون تجارت و يا قانون مدني و ساير قوانين ايران، سهامدار غيرموظف، در هر زمان كه بخواهد مي :84سؤال * 

  حل توليد مراجعه و اعمال نفوذ و يا اعمال نظر نمايد؟تواند به م
  :جواب

بدينوسيله نظريه مشورتي اتاق بازرگاني ايران جهت  21/10/1391مورخ  120/91بازگشت به نامه شماره 
  .گرددمالحظه ارسال مي

 24/12/1347قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب  107همانگونه كه استحضار دارند به موجب ماده 
ده شركت سهامي بوسيله هيأت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شده است اداره خواهد شد و به موجب ما

عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني همان قانون مديران و مدير 142
يا مشتركاً مسئول مي باشند و دادگاه حدود  نفرداًيا اساسنامه شركت يا مصوبات مجمع عمومي بر حسب مورد م

  . وليت هر يك را براي جبران خسارت تعيين خواهد نمودؤمس
همان قانون صاحبان سهام حق دارند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي در مركز  139به موجب ماده 

يان و گزارش عمليات مديران و گزارش شركت به صورت حسابها مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و ز
بنابراين صاحبان سهام قانوناً حق حضور و مداخله مستقيم در امور جاري شركت را . بازرسان رونوشت بگيرند

 .ند به شركت مراجعه نمايندنتوانداشته و صرفاً در چارچوب ماده مذكور مي
وليت نظارت بر عمليات شركت به شرح  سؤقانون مرقوم م 151و  149و  148 مضافاً بر اينكه بموجب مواد

  .باشدمندرج در مواد مذكور بر عهده بازرس يا بازرسان مي
  
نايب رئيس دوم اتاق اراك با توجه به اخطار داده شده، در اين ... نظر به عدم تمديد كارت بازرگاني آقاي  :85سؤال * 

  .خصوص اظهارنظر فرماييد
  :جواب

نامه تشكيل و نحوه فعاليت آيين 8/8همانگونه كه در بند : رسانداستحضار مي بازگشت به دستور جنابعالي به
عدم تمديد كارت عضويت با اخطار قبلي و : هيأت نمايندگان اتاق ايران و اتاقهاي شهرستانها مقرر گرديده است 

اين و چنانچه با اخطار بنابر. دادن مهلت سه ماهه منجر به بركناري عضو از هيأت نمايندگان اتاق مربوطه خواهد شد
تواند نسبت به تمديد كارت خود اقدام ننموده است، اتاق اراك مي... ماهه آقاي  3اتاق اراك و انقضاي مهلت 

همان آيين نامه نسبت به تعيين جانشين وي از ميان اشخاصي كه بيشترين رأي را در رشته خود پس   7/8بموجب بند 
مايندگان دارند، تعيين و براي مدت باقيمانده از دوره تصدي هيأت نمايندگان از آخرين شخص راه يافته به هيأت ن

  .جايگزين نمايند
  
  .پاسخ سؤاالت ذيل را اعالم نماييد :86سؤال * 

  :جواب
قانون مقررات صادرات و واردات كه ضوابط صدور كارت بازرگاني را بعضاً  10نامه جديد ماده نظر به آيين

به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، سؤاالتي در مورد صدور كارت عضويت و كارت تغيير داده است و نظر 
الذكر خواهشمند است در صورت موافقت دستور فرماييد متن سؤال و جوابهاي ذيل. بازرگاني مطرح شده است

عضويت و  بدون تغيير در متن عيناً جهت اطالع اتاقهاي محترم شهرستانها ارسال شود تا در صدور كارتهاي
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به تأييد جنابعالي رسيده  14/11/1391متن در جلسه مورخ . بازرگاني و برگزاري انتخابات مورد توجه قرار گيرد
  . است

  كارت عضويت اشخاص حقوقي بايد بنام چه كسي صادر شود؟ -الف
  :جواب

صدور " :قانون اتاق يكي از وظايف اتاق چنين تعيين شده است 5ماده  1373بموجب بند ي اصالحي  -1
 "نامه اتاق ايران جهت تكميل مدارك صدور كارت بازرگانيكارت عضويت طبق آيين

چنين مقرر شده  01/07/1374نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني مصوب آيين 1/2/1بموجب جزء  -2
است كارت عضويت اشخاص حقوقي كه در زمينه موضوع فعاليت اتاق به امور اقتصادي اشتغال دارند، بنا به 

 .صادر خواهد شدمديرعامل يا رئيس هيأت مديره درخواست متقاضي بنام 
و  2/1/1و  1/1/1گيرنده كارت بايد حائز شرايط مندرج در بندهاي ": هنامه نيز مقرر نمودآيين 2/2/1بند  -3

  ".نامه را بنمايندگي از سوي شخص حقوقي امضاء نمايدآيين 2باشد و تعهدنامه موضوع ماده  6/1/1
كند منظور تعيين شرايط سه شرط مذكور شرط سني و داشتن گواهينامه و نداشتن سوء پيشينه است كه معلوم مي

نماينده شخص حقوقي بوده است و در ذيل عبارت آن بند نيز به نمايندگي از سوي شخص حقوقي تصريح شده 
  .است
 .بنابر مستندات مذكور كارت عضويت اشخاص حقوقي بايد بنام شخص حقوقي صادر شود -4
بازرگاني صادر قانون اتاق كارت عضويت جهت تكميل مدارك كارت  5آيا با توجه به اينكه بموجب بند ي ماده  -ب

كارت بازرگاني شخص ) بشرح فوق(نامه اجرايي آيين 10ماده  2بند  1- 3-2شود و رأساً موضوعيتي ندارد و وفق جزء مي
شود آيا در صدور كارت عضويت براي اشخاص حقوقي اختيار حقوقي با درج نام مديرعامل بعنوان نماينده آن صادر مي

  مديره بعنوان نماينده شخص حقوقي كماكان باقي است يا خير؟درج نام مديرعامل و يا رئيس هيأت 
  :جواب

قانون اتاق، صدور كارت عضويت، صرفاً بعنوان مبناي صدور كارت بازرگاني  5نظر به اينكه در بند ي ماده 
قانون مقررات صادرات و واردات در تاريخ  10ماده  3و  2تجويز شده است با تصويب آيين نامه جديد بند 

كه بموجب آن كارت بازرگاني اشخاص حقوقي بنام آنها و با درج مشخصات مديرعامل بعنوان  06/06/1389
نامه نحوه عضويت آيين 1/2/1در جزء  "يا رئيس هيأت مديره"نماينده شخص حقوقي صادر خواهد شد، عبارت 

ي نيز فقط با درج نسخ گرديده است لذا كارت عضويت اشخاص حقوق 01/07/1374در اتاقهاي بازرگاني مصوب 
  .مشخصات مديرعامل بعنوان نماينده شخص حقوقي صادر خواهد گرديد

چنانچه كارت عضويت بنام شركت صادر و مشخصات رئيس هيأت مديره بعنوان نماينده شركت در آن درج شده  - ج
  توان كارت بازرگاني شركت را هم با درج نمايندگي رئيس هيأت مديره صادر نمود؟باشد، آيا مي
  :جواب

نامه در مورد شرايط رئيس هيأت مديره ساكت فقط شرايط مديرعامل ذكر شده و آيين 1-3-2بموجب جزء 
است و ظاهر اين است كه منظور اين بوده كه كارت بازرگاني اشخاص حقوقي فقط با درج نام مديرعامل بعنوان 

كارت بازرگاني شخص حقوقي مجوزي نماينده شركت صادر شود بنابراين درج مشخصات رئيس هيأت مديره در 
  .ندارد
  كارت بازرگاني اشخاص حقوقي بايد بنام چه كسي صادر شود ؟ - د

  :جواب
ماده  06/06/1389ك مورخ 40227ت/124646اصالحي موضوع تصويبنامه شماره  2بموجب تبصره ذيل بند 

 - ه 16ت/1395نامه شماره كه تصويب) 1372مصوب (نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات آيين 10
  :را اصالح كرده چنين مقرر شده است 06/02/1373
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   ".گرددصادر مي بنام شركتكارت بازرگاني اشخاص حقوقي با رعايت مفاد بندهاي يادشده : تبصره "
 3-1-2و  2-1-2و  1-1-2شركت بايد داراي شرايط مقرر در اجزاء مديرعامل : نيز آمده است 1-3-2در جزء 

  . نيز باشد 3-2-2و  2-2-2و حسب مورد            11-1-2و  9-1-2و  8-1-2و  7-1-2و 
با توجه به سابقه تقنين موضوع بنظر ميرسد كه كارت بازرگاني اشخاص حقوقي بايد بنام شخص حقوقي صادر 

بنابراين دارنده . ينده شخص حقوقي با احراز شرايط شخصي وي در كارت درج گرددو نام مديرعامل بعنوان نما
كارت، خود شخص حقوقي است و هرگاه مديرعامل تغيير كند كارت جديد با ذكر مشخصات مديرعامل جديد 

  . براي شركت صادر خواهد شد
  مطالبه مفاصا حساب مالياتي در چه موردي الزامي است؟ -ه

  :جواب
صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و “: قانون مالياتهاي مستقيم مقرر گرديده است 186 بموجب ماده

پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صالحيت دار منوط به ارائه گواهي از اداره امور 
و در صورت عدم رعايت اين  باشدمالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي

  ”.هاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهد داشتوالن امر نسبت به پرداخت مالياتحكم مسؤ
وليت تضامني دارنده كارت بازرگاني با وني مذكور داراي ضمانت اجرايي مسؤنظر به اين كه انجام تكليف قان

ت و انجام تكليف قانوني و نيز وصول سه در هزار مسوول صدور كارت است و موضوع از نظر وصول ماليات دول
در هر مورد اتاق رأساً از اداره مالياتي ذيربط استعالم نمايد آيا متقاضي است الزم ئز اهميت است، اتاق بازرگاني حا

باشد يا خير و در صورت وجود بدهي قطعي آيا آنرا پرداخته يا ترتيبي براي داراي بدهي ماليات قطعي شده مي
ال اخير مثبت باشد كارت بازرگاني را با وصول سه در هزار و داده يا خير؟ در صورتي كه جواب سؤاخت آن پرد

نامه بوسيله اتاق به اداره دارايي ارسال شود تا تاريخ ورود آن به اداره مذكور قابل . احراز ديگر شرايط صادر نمايد
  .گيري داده شودرونوشت نامه نيز به متقاضي جهت اطالع و پي. احراز باشد

باشد يا آيا پس از گذشت يكماه از تقاضاي صدور مفاصاحساب تأمين اجتماعي اتاق مكلف به صدور كارت بازرگاني مي - و
  خير؟

  :جواب
سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه ": رر شده استقانون تأمين اجتماعي مق 37بموجب تبصره ذيل ماده 

بنابراين تكليف اتاق در صورت سپري . "صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد از تاريخ ثبت تقاضاي مفاصا حساب
بمنظور احراز وصول درخواست صدور مفاصا . تواند كارت را صادر نمايدشدن موعد يكماهه روشن است و مي

ن حساب متقاضي كارت بازرگاني به اداره تأمين اجتماعي و محاسبه دقيق مضي مدت يكماه، الزم است بجاي آ
كه مراجعه و تقاضا و پيگيري صدور مفاصا حساب صرفاً بر عهده متقاضي گذاشته شود اتاقها در هر مورد رأساً با 
اداره تأمين احتماعي ذيربط مكاتبه و درخواست صدور گواهي نمايند و تاريخ ثبت آنرا در دفتر اداره مخاطب بر 

از نامه به متقاضي جهت اطالع و پيگيري در اداره تأمين  البته دادن رونوشتي. مبناي رسيد مأخوذه محاسبه نمايند
در مكاتبات بايد شماره كارت بازرگاني و شماره كارگاه و شماره پرونده متقاضي در اداره  ،اجتماعي الزم است

  . تأمين اجتماعي ذكر شود
شخص حقوقي جهت ايفاي نامه هيأت نمايدگان بعنوان نماينده آيين 7/5عضو هيأت مديره كه بموجب شق د بند  - ز

  شود چه شرايطي دارد؟وظيفه نمايندگي در هيأت نمايندگان معرفي مي
  :جواب

نامه هيأت نمايندگان آيين 7/5نامه نحوه عضويت در اتاقهاي بازرگاني و بند آيين 22/1نظر به اينكه بند  -1
شرايطي را كه براي شخص حقيقي مقرر است براي نماينده شخص حقوقي نيز مقرر نموده بطريق اولي عضو هيأت 
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شود بايد مديره كه بعنوان نماينده شخص حقوقي جهت انجام وظيفه نمايندگي شخص حقوقي منتخب معرفي مي
 . استحائز همان شرايطي باشد كه براي مديرعامل مقرر شده 

  :نامه هيأت نمايندگان شرايط مذكور عبارت است ازآيين 7/5بموجب بند  -2
  .تابعيت ايران و اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ايران -الف
  .عدم سابقه ورشكستگي به تقصير و تقلب -ب
  .شودعدم محكوميت به مجازاتي كه موجب محروميت از حقوقي اجتماعي مي - ج
  .امضاي تعهدنامه عضويت - د
اتاق شهرستان و  انتخابات الذكر بر عهده هيأت نظارت برراز شرايط فوقحبند مذكور ا 2بموجب تبصره  -3

  .انجمن نظارت بر انتخابات است
  تركيب نمايندگان در هيأتهاي نمايندگان اتاقهاي تهران و شهرستانها چگونه است؟ - ح

  :جواب
نمايندگان از تركيب سه بخش بازرگاني، صنعت، معدن  نامه هيأت نمايندگان اتاقهاو بعد آيين 3بموجب مواد 

و تبصره بند  1شود ليكن با تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بموجب صدر بند الف ماده تشكيل مي
- الف كه بر ذكر نام بخش كشاورزي در عنوان اتاق ايران تأكيد نموده ودر بند ب نيز بر بخش كشاورزي در تشكل

ذكر  1االصول بايد نصاب نمايندگان بخش كشاورزي كه در ادامه بند الف ماده ره كرده است، عليهاي اتاق اشا
گرديده، نيز جزو تركيب هيأت نمايندگان در نظر گرفته شود كه انجام اين امر با اصالح آيين نامه هيأت نمايندگان 

  .ميسر خواهد شد
شورايعالي نظارت دو نفر نماينده وزير  18/12/1377مورخ نامه، بايد بموجب تصويبنامه تا قبل از اصالح آيين

  .جهاد كشاورزي در هيأت نمايندگان اتاق تهران بوسيله وزير صنعت، معدن و تجارت معرفي شود
-آيين 10ماده  1373اصالحي سال  2نامه نحوه عضويت و تبصره ذيل بند آيين 1/2/1با توجه به اينكه بموجب جزء  -ط

هيأت  06/06/1389ك مورخ 40227ت/124646ن مقررات صادرات و واردات موضوع تصويبنامه شماره نامه اجرايي قانو
شود و مشخصات مديرعامل بعنوان نماينده وزيران كارت عضويت و بازرگاني اشخاص حقوقي بنام شخص حقوقي صادر مي

نيز صرفاً مديرعامل بنمايندگي شخص  گردد در انتخابات هيأت نمايندگان اتاقهاي شهرستانهاشخص حقوقي در آن درج مي
  يابد؟حقوقي اقدام و در صورت انتخاب شخص حقوقي، در جلسات هيأت نمايندگان حضور مي

  :جواب
نامه هيأت نمايندگان آيين 1389حي سال اصال 7/5در انتخابات هيأت نمايندگان اتاق شهرستان بموجب بند  -1

  . با اصالحات بعدي، اعضاي حقيقي و حقوقي حق نامزد شدن دارند 09/03/1378مصوب 
توانند با تصويب اشخاص حقوقي دارنده كارت عضويت اتاق مي": بموجب شق د بند مذكور مقرر شده -2

يأت مديره را جهت هيأت مديره خود بجاي مديرعامل خود كه كارت بنام او صادر شده، يكي از اعضاي ه
بنابراين با قبول اينكه كارت بازرگاني اشخاص حقوقي  ".عضويت در هيأت نمايندگان اتاق مربوط معرفي نمايند

شود و درج نام و مشخصات مديرعامل صرفاً بعنوان تعيين نماينده جهت انجام كليه امور اجرايي بنام آنها صادر مي
توانند بجاي مديرعامل يكي از اعضاي هيأت مديره خاص حقوقي ميشخص حقوقي است، در مرحله انتخابات، اش

خود را بنا به تصويب هيأت مديره خود بعنوان نماينده معرفي كنند تا در صورت انتخاب شخص حقوقي، وظيفه 
  .رئيس هيأت مديره هم يكي از اعضاي هيأت مديره است. نمايندگي آن را در هيأت نمايندگان انجام دهد

گيري نسبت به هيأت نظارت مكلف است در روز رأي": آيين نامه مذكور نيز مقرر است 11/5ند بموجب ب -3
نصب يكنواخت اسامي داوطلبان پذيرفته شده ملصق به عكس آنان با ذكر حقيقي يا نماينده شخص حقوقي بودن 



 نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني   - امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

رؤيت رأي دهندگان  داوطلب بتفكيك بخشهاي بازرگاني، صنعتي و معدني و بترتيب حروف الفبا بنحوي كه قابل
  ".باشد اقدام نمايند

لذا در اجراي بند مذكور هيأت نظارت مكلف است نام فردي را كه بعنوان عضو هيأت مديره شخص حقوقي 
  .معرفي شده، بعنوان نماينده شخص حقوقي اعالن نمايد

الزم بذكر است كه هيأت نظارت بايد معرفي نامه شخص حقوقي مبني بر معرفي عضو هيأت مديره را كه  -4
با امضاي مندرج در كارت  و ممهور به مهر شخص حقوقي باشد دريافت و مذكورقاعدتاً بايد ملصق به عكس عضو 

  .در سابقه ضبط كندبازرگاني تطبيق و 
  
  جلسات مجمع عمومي به چه معنا است؟مفهوم اكثريت مطلق در  :87سؤال * 

  :جواب
، اكثريت مطلق بمعناي بيش از نصف اعضاي يك جمع 30/11/1391 –د /15082/43بازگشت به نامه شماره 

اساسنامه اتحاديه  29در ماده . در هيأت مديره هفت نفره، اكثريت مطلق آن با حضور چهار نفر حاصل ميشود. است
،  و "سميت يافتهجلسات هيأت مديره با حضور اكثريت مطلق اعضاء ر": حق العملكاران گمركي كه مقرر داشته

اساسنامه تعداد اعضاي هيأت مديره هفت نفر است، منظور اين است كه جلسات هيأت مديره با حضور  26ماده  طبق
  .چهارنفر رسميت مي يابد و چنانچه عده بيشتري هم حضور يابند تصميمات با رأي چهارنفر رسميت دارد

 
  آن قانوني است؟استفاده از مطب بجاي مكان تجاري و صدور كارت بازرگاني براي  :88سؤال * 

  :جواب
  :رساندبه استحضار مي 27/09/1391ت مورخ الف/16420/91بازگشت به نامه شماره 

چنانچه ملكي كه براي مطب اجاره داده شده داراي كاربري مسكوني باشد با توجه به نوع كاربري و  -1
صدور كارت لذا . شوداستقرار محل كار پزشكي در آن، محل مذكور محل كسب و تجارت محسوب نمي

 8/1/1نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و بند آيين 10ماده  4-1-2بازرگاني باستناد آن برخالف بند 
  . باشدنامه نحوه عضويت اتاقهاي بازرگاني ميماده يك آيين

  .چنانچه ملك داراي كاربري تجاري يا اداري باشد صدور كارت بازرگاني باستناد آن بالمانع است -2
  
آيا استفاده از لوگوي اتاق براي آندسته از افرادي كه صرفاً داراي كارت بازرگاني هستند و فاقد عضويت  :89سؤال * 

  باشد؟باشند، قانوناً يا عرفاً مجاز ميدر هيأت رئيسه و يا هيأت نمايندگان در هر يك از اتاقها مي
  :جواب

هاي اتاق جوازي بر استفاده نامهدر قانون و آيين: رساندبه اطالع مي 10/05/1394بازگشت به ايميل مورخ 
اختصاص استفاده از عالمت رسمي اتاق نيز سبب  حدود بداهت. اعضاء از عالمت و عنوان اتاق وجود ندارد

قانون ثبت  31گرديده كه منع استفاده از آن در مقررات ذكر نشود و بهر حال طبق اصول كلي متخذ از مالك ماده 
استفاده از عالمت اتاق مختص اتاق ايران و اتاقهاي  1386طرحهاي صنعتي و عاليم تجاري مصوب  ،اختراعات
در گذشته اين امور پيشنهاد نموده است استفاده تشكلهاي وابسته به اتاق و اعضاي اتاق طبق . ها استشهرستان

  . روش يكنواخت تجويز گردد ولي هنوز تصميمي اتخاذ نشده است
بازرگاني اتاق ايران استفاده كارت توانند درسر برگ خود از شماره كارت عضويت يا تاق ميفعالً اعضاء ا

  . نمايند
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در صورت عدم برگزاري جلسه هيأت نمايندگان توسط رئيس فعلي در آخر دوره در مهلت قانوني، مراتب  :90 سؤال* 
  به چه صورت خواهد بود؟

  :جواب
شورايعالي نظارت  15/10/1393تشكيل و فعاليت هيأت نمايندگان مصوب نامه نحوه آيين 2/1/5به موجب بند 

انتخابات كليه اتاق شهرستانها در اسفند ماه برگزار مي شود و تا پايان ارديبهشت ماه هيأت "بر اتاق ايران، 
  "....نمايندگان هر اتاق هيأت رييسه و نمايندگان خود را انتخاب و به اتاق ايران معرفي مي نمايد و 

هاي شهرستان تكليف دارند تا پايان ارديبهشت ماه نسبت به برگزاري جلسه و انتخابات اعضاي بنابراين اتاق
القاعده نيز برگزاري جلسه از هيأت رييسه جديد و نمايندگان خود و معرفي آن به اتاق ايران اقدام نمايد و علي

  . باشدوظايف و اختيارات رئيس فعلي هر اتاق مي
عمل ننمايد و شكايتي در اين زمينه از  2/1/5يس اتاق تا پايان ارديبهشت ماه به تكليف مذكور در بند چنانچه ري

به موضوع رسيدگي و تصميم  6/7طرف اكثريت اعضاي هيأت نمايندگان مطرح شود اتاق ايران بموجب بند 
 .مناسب اتخاذ خواهد نمود

  
براي آغاز مديريت اتاق تا پايان چهار سال دوره قبلي صبر كنند، در صورتيكه هيأت نمايندگان جديد بايد : 91سؤال * 

هاي اتاق در آيا برگزاري جلسات آشنايي و برنامه ريزي، يا جلسه اول هيأت نمايندگان بمنظور انتخاب هيأت رئيسه و نماينده
  عهده كيست؟هيأت نمايندگان اتاق ايران در چه زماني بايد انجام شود و مسؤوليت تهيه امكانات آن بر 

  :جواب
نامه جديد هيأت نمايندگان، اعضاي منتخب هيأت نمايندگان پس از دريافت اعتبارنامه آيين 2/1/5بموجب بند 

تا پايان ارديبهشت ماه بايد جلسات آشنايي، برنامه ريزي را در اتاق متبوع خود برگزار كنند سپس جلسه اول هيأت 
هيأت رئيسه و نمايندگان اتاق در هيأت نمايندگان اتاق ايران منعقد نمايند و نمايندگان را با دستور جلسه انتخاب 

تهيه كليه . نمايندگان را به اتاق ايران معرفي كنند تا هيأت نمايندگان اتاق بتواند در خردادماه تشكيل جلسه دهد
رئيس فعلي اتاق شهرستان ها و غيره برعهده اي و پرداخت هزينهامكانات جلسه فوق از دعوت تا وظايف دبيرخانه

  .است
  
  آيا هيأت رئيسه جديد اتاق شهرستان بالفاصله پس از تعيين در جلسه هيأت نمايندگان بايد شروع بكار كنند؟ :92 سؤال *

  :جواب
بايد صبر كند تا دوره چهارساله هيأت رئيسه قبلي پايان يابد و سپس دسته چكها و مهرها و مدارك و گزارش 

  .چهارم را از رئيس قبلي تحويل بگيرد و آغاز بكار كندعملكرد ساال 
  
آيا ارجاع خدمت در سمت دبير يا مديريت يا كارشناسي بطور تبرعي به عضو هيأت نمايندگان ممكن است  :93سؤال * 
  .يا خير

  :جواب
اتاقهاي شهرستانها و نامه هيأت نمايندگان وظايف اعضاي هيأت هاي نمايندگان آيين 4ماده  2بموجب بند  - اوالً

اتاق ايران تعيين شده و اعضاي اتاق تعدادي از ميان خود را براي ايفاي آن وظايف انتخاب مي نمايند و تصدي 
  .وظايف اداري در عداد اختياراتي كه موكلين به وكالي خود تفويض كرده اند نمي باشد

تأسيسي و نظارتي، مقررات گذاري و اجرايي اداره اشخاص حقوقي مبتني بر تفكيك كامل وظايف اركان  -ثانياً
ها است و موجب دخالت متصديان هر ركن در وظايف ركن ديگر خالف اصل تقسيم مسؤوليت. از يكديگر است



 نظريات امور حقوقي اتاق بازرگاني   - امور حقوقي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران 

االصول فعاليت اعضاي هيأت خلط مسؤوليت و جوابگويي و اختالل در كار اركان خواهد گرديد نتيجتاً علي
 .ها مجاز نيستمديريت و كارمندي و مشاوري در اتاقهاي دبير و نمايندگان در مسؤوليت

  
    
 


