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 (3) مقررات شناسه دستور

 عنوان دستور
عنااون  مااا ه   شارکت ااا و مسستاای انراناخ و یااا خ  اا       مخاال  وانانی    ثبتِ تأسیس و فعالیت 

 و منانم نام اتاق اا و پردایت   ه فعالیت اای ماا ه  ا آنها

 شرح دستور

چناادی اساات تعاادادی شاارکت و مسستااه انرانااخ و امیناای  نماننااد خ اااا و شااع  شاارکت اااای 

یاا خ تحات ناام ااامخ مااا ه اتاوهاای مااترن و مانناد آب کاه  تا  ماناد و  اه دا اه ای از             

نم انتتاا  و وا تات خ آنهاا  اه اتااق اناراب ناا ساانر اتااق ااای مااترن            دا ای القاء کننده نا منا

اساات دا ورماارو اصاارخ و نااا مناااور آزاد کااانا ثباات شااده و ااار نااه  ااه ناانعخ  ااه فعالیاات اااای 

ماااا ه  ااا فعالیاات اااای یااام اتاااق اااا مااخ پردازناادن نمننااه اااامخ از اناا   ننااه شاارکت اااا و     

انارابص مسستاه لیار انتفااعخ اتااق       -و مااال  لیتانانخ  مسستای عبااتند از: اتااق  ازا اانخص صانان     

صاانعتخ انیلااخفص دفتاار    -انااراب بثباات شااده دا مناقااه آزاد ت اااای     - ازا ااانخ اساایاندنناوی 

ااابردی ت ااای اناراب و ترکیاه بثبات شاده دا واا و نمانناده اسامخ صاا باب صانان  ترکیاه دا            

یاانهااای اوتدااادی و یاادمای فنااخ و اناارابص م تماا  ام -اناارابفص اتاااق  ازا ااانخ و صاانان   رزناا 

 عراق و شرکت اوا ط ت اای و اوتدادی انراب و عراقن   -مهندسخ انراب

 مهاانای  معااادب و  نصاانا و خ ازا ااان اتاااق واااننبف 5ب ماااده  تاا   نااد بدف تنضاایا اننیااهص  

برقراری ارتباا  باا اتااا سااشر کااورتا ی تااای  اتااا تاای          1369اسالمخ مدن  سال 

ماترک ی کمیته تاای مااترک باا انباا بار اساات سیاساتبای کلام نراا  جمباوری           

ف اصاال خ وااننب   5ن امینای ص  ناد ببف مااده ب   شاده اسا   اسالمم بر عبده اتاا اشران نبااده  

ای  اتاااا تااای تااا"ص مقاارا نماانده اساات:  1373اتاااق  ازا ااانخ و صاانان  و معااادب مداان   
ظاان   از و"ماترک با کاورتای دیس  باا تمااتن م یرارتایا بارریاانم ی اماور .ارجاه        

کاه ترتیباای ا راماخ  ناد می انا نیای  اه من ا  آمای            و ایتیااای اتاق اناراب اساتص  ااان  تنضایا    

اتاااق انااراب  اانده معاای  و  کااه اکاا  عااالخ وااانننخ 23/8/1378ناماه مداان  شااناای عااالخ ن اااای  

 ردنده استنمقرا  

 نا ران ص تاایی  اتااق ااای مااترنص کاه مر راه مقادماتخ جزماه ان ااد اتاوهاای مااترن اساتص             

 تا  ناا  و ضام  اعاناات شاارانط یاام وااانننخ تنهاا دا زمااره ایتیااااای و وظاان  اتاااق انااراب      

 اانده و ااایج مر اا  دن ااری چناای  صااال یتخ نداشااته و دا ااار صاانای م اانز صاارنا و اساامخ   

ف دا سراساار کااانا بدا  ر یرنااده مناااور آزادانن ننااه مسستااای نااا شاارکت اااا اتاااق  انتااته ثباات 

اسااتن از ساانی دن اارص اتاااق انااراب کااه از  هااای سااایتااص عمریاارد و ماایاات دا زمااره تأسیتااای و 

نهاداااای یااام و منحداار  ااه فاارد  قاانوخ اساات و وظااان ص مأمناناات اااا و ایتیااااای وناا ه و     

مخت   اه یاند اا داااساتص وا اد چنااب ایتیاااای واانننخ اسات کاه اایج شارکت و ناا مسستاه              

 تیاافعال و سیتأساا بااتاسااا ص ثاناا   ن  و ایتیااااای آب نیتااتن  ااروظاااای اا نااااای دیالاات دا 

  ااه پااردایت  و اااا اتاااق ماااا همنااانم و   نعناااو  ااا خدایراا و خیاااا  مسستااای و اااا شاارکت

از  مخااال  ماات  و اوا واانانی  و مقااراای نادشااده اسااتن  ای پدنااده آنهااا  ااا ماااا ه یاااا تیاافعال

 مرااه اواادامای اتخاااقی اتاااق انااراب دا اناا   ااااه مااخ تااناب  ااه پی یااری پیاااپخ و اایه از ورناار   



 دستور جلسه کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مورخ 1393/03/12

 

 
 5/1کد فرم: کمیته                                                      4 از 2 صفحه

 اسااتناسااازماب ثباات اسااناد و امااالن کااانا و مرا اا  ثباات و تأساایس شاارکت اااا و مسستااایص  

ص  اانزه اناساات واانه و ااامیهص وزناار اماانا اوتدااادی و دااامااخص وزناار اوالعااایص وزناار    هیو ااام واانه

ی اسااالمخص فرمانااداخ نیااروی انت ااامخص وزناار صاانعتص معاادب و     کاااناص اماایس م رااس شااناا  

ت اااایص اناساات  مهاانای پیااای ص وزناار اماانا یاا ااه پیااای ص دادسااتاب کاا  کاااناص معاااوب     

واااننب اساسااخ و د یریانااه شااناای عااالخ    90اوتدااادی دادسااتاب کاا  کاااناص کمیتااینب اصاا    

 ن اای اتاق انرابص نادکردن

سات محتارم اتااق اناراب ناتاتخ  اا  ناا  آواای داوود محمادیص          البتهص دا پخ اودامای نادشاده انا 

نان  امیس اول محتارم کمیتاینب اصا  ناند وااننب اساساخ م راس شاناای اساالمخص نیای داشاته            

اند و  ت   معبندی اا واراا  ار انا  شاده  اند تاا  اا ساازمانهای ثبات و منااور آزاد و مخاا رای            

فعالیاات مسستاااتخ کااه تحاات عنااناب اتاااق نااا   و وزاای ااشاااد میاتبااه شااند تااا از ثباات و ادامااه   

ان م ص اتحادنهص کااننب فعالیات مینمانناد و دا زماره مداادنر ثبات و فعالیات یاالا وااننب اسات           

 راان یری شااندن افاایوب  اار اناا ص  ااه  یاناات محتننااای پروناادهص اماانا  قاانوخ اتاااق انااراب نیاای     

ه چنااد شارکت و مسستااه  اواداماتخ ن یاار میاتباای اداای و واارا شایانت نااید مرا ا  و ااامخ عریا     

 نادشده  ه عم  آواده است که ظااراً تا کننب منتج  ه نتی ه ن ردنده استن

اشرادات ی مااالت 

 مطریحه

یتیاا نمندب اسامخ مناانم و القاا کنناده اتااق انارابص اتااق ااای مااترن و تاای  ااای وا تاته            ا

 اه امانای کاه وانننااً دا     آنهاا   پاردایت   ه اتاق اناراب تنساط انا   نناه شارکت ااا و مسستاای  و        

اتاوهااا  اانده و ااایج شاارکت نااا مسستااه دن ااری   وقاتااخ  اانزه ایتیااااای و مأمناناات اااای یااام

م از  ه واود ناا دیالات و فعالیات دا آب نیتات  اعای ت اعی  و واا  نقا  واانننخ اتااق ااسات            

زمیناه ااا و من باای     و  ازداانده آناب از انفاء مأمنانات ااای وانننیااابن  عاالوهص انا  پدناده سانءص       

ساانء اسااتفاده سااند نناب اا نیاای فاارااا مااخ آواد تااا تحاات عناااون  منااانم و شاابهه آفاارن   ااه    

فعالیات پردایتاه و من ا  ِاضااراا اشاخام شانند و چااه  تاا اوا اط  ازا ااانخ  ای  المرراخ فعاااجب          

 اوتدادی اا نیی از اسا   ه واوه مخاوره  یافینندن  

تأمیا بندی کاریریه جمع

 اعماجتم

- 
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 پیانباد دبیر.انه

ااار چنااد مبااانخ و مقااراای وااانننخ نادشااده  ااه  هااای مختراا  مفیااد و م ب اات لاایوم اقب و م اانز  

تایی  اتاق اای ماترن کاه مقدماه جزم ثباتِ تأسایس انا   نناه مسستاای ناا شارکت اااص اعاا            

و امیناای  ایتیااااای و وظااان  منحداار وااانننخ اتاااق  رانااخ و یاااا خص دا سراساار کااانا  ااندهاز ان

انااراب اادو و مااان  پااردایت  سااانر شاارکت اااا و مسستااای  ااه فعالیاات اااامخ اماننااد و ماااا ه     

فعالیت اای اتااق انارابص اتااق ااای مااترن و ساانر تاای  ااای اوتداادی وا تاته  اه آب اساتص             

رص  اه ن ار ماخ اساد اصاالا وااننب       یناه  ا اتخاق اسامخ مااا ه و مناانم یاناه تحات عنااون  دن ا      

اتاق انراب دا انا  زمیناه ااایااا اساساخ  اشاد ضام  انا  کاه اوادامای ضاروای دن اری نیای ماخ              

  انه قن  است:دو  اند  ه عم   یاندن اودامای پیانهادی دا رداانده محنااای 

از  ان  اناسات ساازماب ثبات اساناد و اماالن کاانا دامار  ار یاندداای           صدوا  خانامه .1

 رداانااده  بسراساار کااانا دا مرا اا  ثباات شاارکت اااا و مسستااای لیاار ت اااای کااانا  

رای اناا   ننااه ص از ثبااتِ تأساایس و ت ییاافو ام ااال آب صاانعتخ -کریااه مناااور آزاد ت اااای

 شرکت اا و مسستای؛ 

اااای ا رامااخ قی ا ااط  ااه من اانا  ازداشاات  تعقیاا  و اایه از ورناار مقامااای و دساات اه  .2

ان   ننه شرکت اا و مسستاای از اداماه فعالیات  اا اتیاا  اه انا  کاه و ایه  تا  ماناد            

سیاسااتهای کرااخ ن ااام  مهاانای  "وااانننخ قکاار شااده وا ااد  نبااه اااای مر اان   ااه    

 نیی اتت؛ و "اسالمخ

ا یاام   اصالا واننب اتااق اناراب  اه من ا  الحااق مااده وا اده کاه دسات کاا مت ام             .3

قن   اشد بالبتاهص  ارای تهیاه مات  پیاانهادی مااده وا اده  راساخ تفدایرخ کااشناساخ           

 ضروای داادنف:

تااایی ص تأساایسص ثبااتِ تأساایس و ت ییاارای و امیناای  پااردایت   ااه فعالیاات کریااه     

شرکت اا و مسستای لیر ت ااای کاه مت ام  عای  ناا  یماخ از ناام ااامخ مانناد اتااقص           

 اه   وا تاته  یاوتدااد  یااا  تاای   و ااا  اتااق  رنساا  وا صانان ص  اتاق ماترن  ازا انخ و نا 

آبص کاااننبص ان ماا ص شااناای ماااترنص م تماا ص دفتاار و ام ااال آبص تحاات ااار لفاا  و     

عننانخ که  ه نحانی از انحااء تباادا کنناده و ناا القااء کنناده و اند ااتباا  ناا وا تات خ            

ان   ننه شرکت ااا و مسستاای دایراخ ناا نمانناد خ ااا و شاع  یااا خ شارکت ااا و           

و کااااوازی اناارابص اتاااق اااای شهرسااتانهاص  مسستااای  ااا اتاااق  ازا ااانخص صاانان ص معااادب

اتاوهای ماترن  ازا اانخ و ناا صانان  و ساانر تاای  ااای وا تاته  اه اتااق اناراب  اشاد            

 دا سراسر کانا  دوب ایذ اقب و م نز اسمخ اتاق  ازا انخ انراب ممننو استن 

اساساانامه شاارکت اااا و مسستااای لیاار ت اااای انرانااخ و نماننااد خ اااا و شااع  شاارکت  

اا و مسستاای یااا خ نیای نماخ تناناد  اه نحانی از انحااء مت ام  ناا مناانم  یماخ از             

ایتیاااای و/ ناا وظااان  و/ناا فعالیات اااای اتااق اناراب نااا اتااق ااای شهرسااتاب ناا اتاااق          

 اشادص دا لیار انا  صانایص انا  امار        اای ماترن نا تاای  ااای وا تاته  اه انا  اتااق      

انا    تیا فعال  اه  پاردایت    یامینا  و رایییا ت  و سیتأسا  ثباتِ  سصیتأسا   صیتاای مان  

 ای دا سراسر انراب ینااد  ندن ت ا ریل مسستای و اا شرکت  ننه

 اتاااق واااننب 5 مااادهف دب  ناادص  قاانوخ آبمیاتبااای اتاااق انااراب و دفتاار   مااداان و متااتندای:   فبرس  مستندات ی 
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 واااننب 5 مااادهف بب  ناادص 1369 مداان   مهاانای اسااالمخ انااراب  معااادب و  نصاانا و خ ازا ااان مدارک پاتوانه

 ضاانا ط 4ص ماااده 1373 مداان  رابنااا معااادب و  نصاانا و خ ازا ااان اتاااق واااننب از یمااناد اصااالا

صاانعتخ  مهاانای    -ت اااای آزاد مناااور  دا یمعناان  و خصاانعت هااای تیمالی و شاارکتها  ثباات

قناا   داره تب صانعتخص  -د یریاناه شاناای عاالخ منااور ازاد ت ااای      1374اناراب  مدان    اساالمخ  

 اقدهمااص 1378خ مداان  صاانعت -یت اااا آزاد مناااور ادااه خچ اانن اصااالا واااننب  واااننب 22 ماااده

 کااانا خصاانف ن ااام واااننب اصااالا واااننب 91ص ماااده 1382واااننب ن ااام صاانفخ کااانا مداان   89

 1392مدن  

 


