
  گمركي ايران كارگزاران اساسنامه اتحاديه

  فصل اول: تعاريف و اختصارات

  روند: تصارات زير به كار ميخدر اين اساسنامه تعاريف و ا -1 ماده

 اتحاديه: اتحاديه كارگزاران گمركي ايران -1-1

 اتاق ايران: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران -1-2

 كشاورزي شهرستان مورد اشارهاتاق: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و  -1-3

 كميسيون تشكلها: كميسيون تشكلهاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران -1-4

نامه كتبي اشاره  قانون تجارت الكترونيك در اين اساسنامه هر كجا به ارسال نامه يا دعوتبه استناد  اب -1-5

رونيكي با رعايت شرائط مندرج در است به مفهوم اعم از قبيل ارسال نامه كاغذي و يا نامه الكت شده

 باشد. االشاره مي قانون فوق

است رعايت مفاد قانون  در هر كجاي اين اساسنامه، به انجام امور از طريق الكترونيكي اشاره شده -1-6

 تجارت الكترونيك حسب مورد الزامي است.  تكرار اين مسئله در متن از حيث تاكيد است.

 شود. را شامل مي نامه اجرايي آن و آئينقانون امور گمركي خدمات گمركي: كليه خدمات موضوع  -1-7

 گردد. اطالق مي نامه اجرايي آن و آئين امور گمركي: به كليه موارد مشمول قانون امور گمركي -1-8

خدمات كارگزاري: با توجه به عرف عمليات مورد انتظار از كارگزاران گمركي، كليه موارد مربوط به  -1-9

كد، بازرسي،  فاكتور و عمليات ثبت سفارش، تهيه ايران كااليابي و اخذ پيشالمللي از  تجارت بين

انتخاب شركت حمل كننده و نظاير آن تا انجام تشريفات ترخيص، حمل و بارگيري، استريپ و 

  گردد. ذكر موارد به  جهت تصريح است. انبارش كاال را شامل مي

  : كلياتدومفصل 

از گمرك ايران به منظور ايجاد يك تشكل صنفي هماهنگ  كارگزارياشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت   -2 ماده

گمركي و خدمات مرتبط و  كارگزاريريزي يك نظام جامع در امر  و با همكاري مسئولين ذيربط در جهت پي

و در نتيجه بهبود  كارگزارياي خود و ايجاد هماهنگي بين دارندگان كارت  حقوق حقه و منافع حرفههمچنين تامين 

  نمايند. گمركي ايران مي كارگزاران رايط كار اقدام به تشكيل اتحاديهش

ي قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهور 5اتحاديه داراي تابعيت ايراني و با توجه به مفاد بند ك ماده   -3 ماده

هاي بعدي آن وابسته به اتاق ايران است.  معهذا در قبال اعمال و  و اصالحيه 05/12/1369اسالمي ايران مصوبه 

  تعهدات و تصميمات خود مسئوليت حقوقي مستقل دارد.

  حقوق و وظائف اتحاديه –اهداف  –حوزه فعاليت  –: نام سومفصل 

  گمركي ايران كارگزاراناتحاديه  –نام اتحاديه   -4 ماده

  باشد حوزه فعاليت اتحاديه سراسر كشور مي –حوزه فعاليت اتحاديه  -5 ماده

اتاق بازرگاني، صنايع، ، خيابان طالقانيمحل استقرار دفتر مركزي اتحاديه، تهران،  –محل استقرار دفتر مركزي  -6 ماده

تصويب تعيين محل دائمي اتحاديه و همچنين هرگونه تغييري در اين مورد با   باشد. مي معادن و كشاورزي ايران

  خواهد بود.و تائيد اتاق ايران ت مديره ياه

 اهداف اتحاديه:  -7 ماده

گمركي و  كارگزاريريزي نظام جامع و هماهنگ در امر  همكاري با مسئولين ذيربط در جهت پي -7-1

 خدمات مرتبط و يا وابسته به آن

 گزاريكاردانش علمي و فني اعضاء در رابطه با خدمات  ارتقاء -7-2

 اي مشروع و قانوني فعاليت جمعي به منظور تامين حقوق و منافع حرفه -7-3



 حمايت از اعضاء و دفاع از حقوق قانوني آنان -7-4

 كوشش در ممانعت از بروز اختالف بين اعضاء و ايجاد حسن روابط و همكاري نزديك بين آنان -7-5

 دام جهت بهبود شرايط كاركوشش در حل مشكالت و اق -7-6

اتحاديه جنبه سياسي ندارد و به هيچ حزبي وابستگي نداشته و اعضاء به نام اتحاديه حق فعاليت سياسي ندارند   -8 ماده

و هرگونه فعاليت سياسي به نام و از طرف اتحاديه ممنوع است و اتحاديه معتقد و ملتزم به قانون اساسي جمهوري 

  باشد. اسالمي ايران مي

اي به نفع خود  اتحاديه حق مداخله از طريق يا بنام اتحاديه را در امور تجاري و در زمينه مسائل حرفه مسئوالن -9 ماده

  ندارند.

 حقوق و وظائف اتحاديه: -10 ماده

 يگمرك كارگزارياهتمام نسبت به متشكل ساختن اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده كارت  -10-1

 حمايت از اعضاء و حقوق صنفي آنان -10-2

 موضوعاتدر ارتباط با يا اعضاء از طرف اشخاص ، طرح و پيگيري دعاوي ارجاعي قبول حكميت -10-3

 هاي كارشناسي و تخصصي حسب مورد نيز اعالم نظريهامور كارگزاري گمركي و گمركي و 

گمركي و خدمات مرتبط و  كارگزارياهتمام در جهت تهيه برنامه و طرحهاي الزم در ارتباط با  -10-4

 تبط با توجه به مصالح و منافع عمومي كشورتشريك مساعي با مقامات مر

اظهار نظر پيرامون موضوعات مربوط به خدمات گمركي و ارائه پيشنهادات الزم در اين مورد و نيز  -10-5

 امور مربوط به آن از جمله امور گمركي، بندري، بازرگاني و حمل و نقل و غيره

 كوشش در جهت رفع موانع و معضالت صنفي و مشكالت ناشي از آن -10-6

 جلب همكاري مقامات و مراجع دولتي، موسسات ذيربط و اشخاص به منظور نيل به اهداف اتحاديه -10-7

معرفي نماينده به مقامات قانوني و كليه موسسات و سازمانهايي كه به نحوي از انحا با اتحاديه ارتباط  -10-8

 دارند و تشكيل جلسات مرتبط با آنها

وظائف اتحاديه در چهارچوب فعاليتهاي صنفي و عضويت و ايجاد ارتباط با سازمانهاي مرتبط با  -10-9

 قوانين و مقررات كشور

اعضاء و ملزم ساختن آنها به رعايت مفاد صنفي اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از رقابتهاي ناسالم   -10-10

 اساسنامه، نظامنامه و مصوبات مجامع

مكاني با كشور با توجه به ضروريات و مقتضيات زماني و يا خارج تاسيس دفتر يا دفاتر در داخل   -10-11

 رعايت قوانين و مقررات مربوطه

ارائه طرحهاي الزم جهت ايجاد هرگونه تاسيسات و تسهيالت مورد نياز با مشاركت اعضاء و با   -10-12

 رعايت قوانين و مقررات مربوطه

 اي صحيح، منطبق با رشد اقتصادي و اجتماعي كشور ايجاد و برقراري نظام حرفه -10-13

 گمركي و خدمات مرتبط كارگزارياعضاء در زمينه  تالش در ارتقاء معلومات علمي و فني -10-14

 (در صورت لزوم)  با اجازه مقامات مسئول كشور(اعم از كاغذي يا الكترونيكي) انتشار نشريه اتحاديه  -10-15

در زمينه خدمات  ها تبادل نظر و آگاهي از پيشرفتو تشكيل كنفرانس و سمينار به منظور 

 و مقررات كشورو مرتبط به آن با رعايت قوانين  /كارگزاريگمركي

 و خدمات مرتبط با رعايت مقررات و قوانين كشور كارگزاريهاي آموزشي در زمينه  داير نمودن دوره -10-16

  : اركان اتحاديه و وظائف آنهاچهارم فصل

 تحاديه عبارتند از:ااركان   -11 ماده



 مجمع عمومي  -11-1

 ت مديرهاهي -11-2

  بازرسان -11-3

و يا از اجتماع اعضاء گيري در امور اتحاديه بوده و  باالترين مرجع تصميممع عمومي مجمع عمومي: مج  -12 ماده

 :و بر دو نوع استگردد  نماينده رسمي عضو با معرفي نامه كتبي تشكيل مي

 مجمع عمومي عادي -12-1

 العاده مجمع عمومي فوق -12-2

ي به جز محل تشكيل مجامع: مجامع عمومي در محل اتحاديه و در صورتيكه نياز به تشكيل در محل ديگر -13 ماده

تهران فقط  ازمديره قابل تشكيل است.  تشكيل مجامع در خارج  هياتمحل اتحاديه در تهران باشد با اعالم قبلي 

  پذير است. با تصويب قبلي مجمع امكان

بار درج آگهي در  نامه كتبي/ الكترونيكي يا از طريق يك دعوت مجمع عمومي از طريق ارسال دعوت  -14 ماده

گيرد.  در دعوت نامه دستور جلسه،  منتخب اتحاديه و يا تارنماي رسمي اتحاديه صورت مي هاي كثيراالنتشار روزنامه

روز و حداكثر شصت روز قبل از تشكيل جلسه مجامع عمومي  15محل و تاريخ تشكيل ذكر و اين اقدام بايد حداقل 

  انتشار يابد.

گردد.   مديره يا بازرس (بازرسان) و يا به تقاضاي يك سوم اعضاء تشكيل مي هياتمجامع عمومي بنا به دعوت  -15 ماده

در صورتي كه بازرس (بازرسان) تشكيل مجمع عمومي را ضروري تشخيص دهند مراتب را كتبا با ذكر داليل به 

ان) اعضاء روز پس از اعالم بازرس (بازرس 15مديره مكلف است حداكثر ظرف  هياتنمايند.   مديره اعالم مي هيات

د با صدور نميتوان بازرسانمديره،  هياتاتحاديه را جهت تشكيل مجمع عمومي دعوت نمايد.  در صورت استنكاف 

  د.نراسا اقدام نماي ايكه به امضاء هر دو نفر رسيده باشد نسبت به دعوت مجمع نامه دعوت

نصورت درخواست تشكيل مجمع با قيد پذير است كه در اي به وسيله يك سوم اعضاء نيز امكاندعوت مجمع  -16 ماده

روز اقدام به دعوت مجمع  15مديره موظف است حداكثر ظرف مدت  هياتمديره تسليم و  هياتدستور جلسه به 

ايكه به امضاء كليه آنها رسيده باشد  نامه صدور دعوت اتوانند ب مديره، اعضاء مي هياتنمايد.  در صورت عدم اجابت 

  مع با رعايت مقررات اساسنامه اقدام نمايند.نسبت به دعوت و تشكيل مج

رسميت جلسه را اعالم و بالفاصله يا رييس سني جلسه نماينده اتاق ايران نحوه اداره جلسات مجامع عمومي:   -17 ماده

مركب از يك نفر رئيس، يك نفر نائب رئيس، دو نفر ناظر و يك نفر  اي انتخاب هيات رئيسه براياز ميان حاضرين 

صورت جلسات مجامع با امضاء ئيسه انتخابي جلسه را اداره خواهد كرد.  رراي گيري خواهد شد.  سپس هيات منشي 

  رئيسه معتبر خواهد بود. هيات

مديره و بازرسان و  هياتاخذ راي در مجامع عمومي به صورت علني است مگر در مورد انتخاب اعضاء   -18 ماده

  .مواردي كه مجمع راي به مخفي بودن آن داده باشد

هر سال يكبار در  23جات ماده رمجمع عمومي عادي: مجمع عمومي عادي جهت اتخاذ تصميم در مورد مند  -19 ماده

  گردد. سه ماهه اول تشكيل مي

مديره به كميسيون  ياتروز قبل از تشكيل، بوسيله ه 15تشكيل مجامع، محل و دستورات جلسه حداقل   -20 ماده

   هد گرديد.تشكلها جهت اطالع و حضور نماينده در مجمع اعالم خوا

اعضاء در جلسه است و در صورتي  بيش از نصفحد نصاب الزم جهت تشكيل مجمع عمومي عادي حضور   -21 ماده

با رعايت تشريفات روز  20حداكثر ظرف مدت كه در مرتبه اول چنين اكثريتي حاصل نگرديد مجمع براي بار دوم 

  اعضاء رسميت خواهد يافت. هرتعداد ازنامه ذكر و اين بار مجمع با حضور  مقرره دعوت و نتيجه دعوت اول در دعوت

  حاضرين خواهد بود. بيش از نصفاتخاذ تصميمات در مجمع عمومي عادي با اكثريت  -22 ماده



  صالحيت مجمع عمومي عادي: -23 ماده

 طرح و تصويب اساسنامه -23-1

 بازرسان مديره و هياتانتخاب  -23-2

 مديره يا بازرسان هياتجمعي  اتخاذ تصميم در مورد استعفاي دسته -23-3

 مدت مدت و بلند هاي ميان و تصويب اولويتهاي استراتژيك وبرنامه تعيين خط مشي اتحاديه -23-4

 رسيدگي و تصويب بودجه و گزارش مالي -23-5

 ت مديره، بازرسان و اتخاذ تصميم در مورد هر يكيااستماع گزارش ه -23-6

 ميزان وروديه و حق عضويت تصويب -23-7

 رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد اخراج عضو يا اعضاء از عضويت اتحاديه -23-8

 بررسي و تصويب نظامنامه اتحاديه -23-9

 دهي اعضاء بررسي و تصويب نظام رتبه -23-10

 ها تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي -23-11

هاي مجمع  جهت اداره اتحاديه به جز صالحيتصرفا از جهت تصريح است.  مجمع عمومي عادي موارد ر ذكتبصره: 

  باشد. العاده داراي اختيارات مطلق مي عمومي فوق

العاده همان مجمع عمومي عادي است  مجمع عمومي عادي بطور فوق -العاده  مجمع عمومي عادي بطور فوق  -24 ماده

  گردد. العاده تشكيل مي كه در وقت فوق

وم از اعضاء اتحاديه تشكيل و صالحيت آن طبق مندرجات دو س العاده: با شركت حداقل عمومي فوقمجمع   -25 ماده

 20حداكثر ظرف مدت باشد.  در صورتيكه در مرحله اول چنين اكثريتي حاصل نشد مجمع براي بار دوم  مي 27ماده 

چنانچه در اين مرحله نيز جلسه به نصاب   باشد. قابل تشكيل مي بيش از نصف اعضادعوت و اين بار با اكثريت روز 

تكرار و اين بار با هر تعداد اعضا جلسه رسميت خواهد روز  20حداكثر ظرف مدت الزم نرسيد، دعوت براي بار سوم 

  يافت.

  سه چهارم آراء حاضرين خواهد بود. اكثريتالعاده با  اتخاذ تصميم در مجمع عمومي فوق  -26 ماده

  العاده: صالحيت مجمع عمومي فوق -27 ماده

 اصالح اساسنامه -27-1

 اتخاذ تصميم در مورد انعقاد پيمان دسته جمعي و تغيير مواد پيمان -27-2

 هاي مشابه يا مرتبط ديگر ائتالف يا ادغام با انجمن و اتحاديه -27-3

 انحالل اتحاديه -27-4

 مديره و بازرس (بازرسان) هياتعزل انفرادي يا دسته جمعي  -27-5

العاده صورت خواهد گرفت و پس از  و با تصويب مجمع فوق كميسيون تشكلهاتبصره: اصالح اساسنامه با تائيد قبلي 

  گردد. تصويب، يك نسخه از تغييرات به دبيرخانه كميسيون تشكلها ارسال مي

پذير است  العاده امكان العاده و يا فوق كليه مواردي كه تصويب آنها در مجامع عمومي اعم از عادي بطور فوق  -28 ماده

و اخذ راي اعضاء با رعايت نصابهاي الزم در راي گيري يا ارسال نامه  از طريق درج در تارنماي رسمي اتحاديه

 بصورت مطلق (نصاب الزم از كل اعضاء) قابل تصويب است مشروط بر اينكه:

 به كليه اعضاء اطالع رساني شود. )الكترونيكي(از طريق ارسال نامه  -28-1

 مديره به كميسيون تشكلها جهت اطالع و نظارت الزم اعالم گردد. هياتمراتب توسط  -28-2



بند يك همين ماده  )الكترونيكي(از زمان درج موضوع در سايت رسمي اتحاديه و ارسال نامه  -28-3

(هركدام ديرتر باشد) تا پايان راي گيري، حداقل به ميزان زمانهاي الزم براي تشكيل جلسات فوق در 

 زمان در نظر گرفته شده باشد. روز) 35نوبت اول و دوم (

در مورد راي گيري، مفاد قانون تجارت الكترونيك رعايت شده و يا اعضاء راي خود را بصورت كتبي  -28-4

 به دبيرخانه ارائه و رسيد دريافت كرده باشند.

گيري براي اطالع اعضاء در سايت رسمي اتحاديه درج و براي  مستندات طرح موضوع و نتيجه راي -28-5

 اجعه به بازرس و از طريق وي قابل دسترس باشد.اعضاء با مر

اين ماده  3چنانچه آراء الزم براي تصويب طرح كسب شود نيازي به رعايت زمان الزم مندرج در بند  -28-6

 نخواهد بود.جهت اجراي طرح 

 عدم وصول راي عضو به منزله راي منفي است و آراء مثبت و يا ممتنع لزوما بايستي اعالم گردند.تبصره: 

اي مركب از هفت عضو اصلي و دو عضو علي البدل كه از بين  هيات مديره: اتحاديه به وسيله هيات مديره  -29 ماده

  شوند اداره خواهد شد. اعضاء (سراسر كشور) انتخاب مي

 هياتاند جايگزين اعضاي اصلي  مديره به ترتيب آرائي كه در مجمع كسب نموده هياتاعضاي علي البدل  – 1تبصره 

  عفي شده و يا به نحوي براي آنها ممنوعيت يا فقدان صالحيت به وجود آيد خواهند شد.مديره كه مست

مديره در چهار جلسه متوالي يا در  هياتمديره در جلسات  هياتغير موجه هريك از اعضاء عدم حضور  – 2تبصره 

عدم حضور با هيات  تشخيص موجه بودن  باشد. مي موجب عزل از عضويت در هيات مديرهشش جلسه متناوب در سال 

  مديره است.

الزم  نصابمديره از  هياتدر صورتيكه به علت استعفاء، عزل، حجر، فقدان صالحيت يا هر نوع ممنوعيتي،  – 3تبصره 

  برخوردار نباشد اقدام به تجديد انتخابات خواهد شد.براي تشكيل جلسات 

مديره حداكثر پس از يك هفته بعد از انتخابات از بين خود يك نفر را به سمت رئيس و يك نفر را به  هيات  -30 ماده

  دار انتخاب خواهد نمود. سمت نايب رئيس و يك نفر را به سمت خزانه

  باشد و انتخاب مجدد آنها بالمانع است. مدت ماموريت هيات مديره سه سال مي  - 1 تبصره

احراز و به شرط  نامزدهارعايت ترتيب معمول عضو هيات مديره براي بيش از دو دوره متوالي با انتخاب  – 2تبصره 

  اكثريت دوسوم آراء حاضرين خواهد بود.

 اعضاءآراء بيش از نصف رسميت يافته و تصميمات نيز با اعضاء  بيش از نصفمديره با حضور  هياتجلسات   -31 ماده

تنظيم و حداكثر  جلسهاي بوسيله دبير  مديره و تصميمات متخذه صورت جلسه هياتاتخاذ خواهد شد.  از جلسات 

دبير اتحاديه در جلسات هيات   رسيد. در جلسه بعدي به امضاء كليه اعضاء شركت كننده در جلسه مذكور خواهد

  مديره بدون حق راي حضور خواهد  داشت.

و در غياب هر مديره  هياتمديره تحت رياست رئيس و در غياب ايشان با رياست نايب رئيس  هياتجلسات  -32 ماده

ر دبير اتحاديه در صورت حضور، دبير جلسه بوده و در غي  اداره خواهد گرديد.دو به رياست منتخب حاضرين 

 اينصورت دبير جلسه با راي حاضرين انتخاب خواهد شد.

با اعالم قبلي و به شرط وجود امكانات الزم، حضور كليه اعضاء اتحاديه در جلسات هيات مديره بدون داشتن  -33 ماده

 حق راي آزاد است مگر در مواردي كه هيات مديره بنا بر عللي راي به تشكيل جلسه محرمانه بدهد.



تواند بصورت حضوري و يا به صورت مجازي و يا تركيب هر  با تصويب هيات مديره، جلسات هيات مديره مي  -34 ماده

دو (تعدادي به صورت حضوري و پيوستن ديگران بصورت مجازي) برگزار شود. در صورت اخير، ضمن ايجاد بستر 

كترونيك در مورد تاييد اصالت الزم براي تشكيل جلسات غير حضوري با كيفيت مطلوب، رعايت قانون تجارت ال

تواند براي تاكيد و در صورت  شركت كنندگان، امضاء صورت جلسات و نظاير آن الزامي است.  هيات مديره مي

 صالحديد، با تهيه صورت جلسات كتبي از اينگونه جلسات، شركت كنندگان را به امضاء ذيل آن نيز ملزم نمايد.

و اختيارات هيات مديره به امضاء كليه اعضاء رسيده باشد و نصاب  كليه مصوباتي كه در چهارچوب وظايف  -35 ماده

  را رعايت كرده باشد در حكم مصوبات هيات مديره خواهد بود. 31الزم مندرج در ماده 

  مديره: هياتشرايط عضويت در   -36 ماده

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران -36-1

 سال تمام 30داشتن حداقل  -36-2

 كارت عضويت معتبر اتحاديهداشتن  -36-3

 كارگزاريمستمر به موجب پروانه  كارگزاريسال سابقه  5داشتن حداقل  -36-4

را با اخذ رسيد  الزماز اعالم، مدارك  مديره حداكثر ظرف مدت يك ماه پس هياتداوطلبان عضويت در  – 1تبصره 

  تسليم دبيرخانه اتحاديه خواهند نمود.

مديره و حداكثر تا دو ماه به پايان دوره مديريت بررسي و نتيجه  هياتمدارك مربوط به داوطلبين در جلسه  – 2تبصره 

  آن اعالم خواهد گرديد.

توانند از طريق بازرس (بازرسان)  مديره قرار نگرفته است مي هياتداوطلباني كه شرايط آنان مورد تائيد  – 3تبصره 

  اعتراضات خود را به اولين مجمع عمومي جهت رسيدگي تسليم نمايند.

باشد ولي چنانچه براي انجام ماموريتهاي  مديره و بازرسان اتحاديه افتخاري و بالعوض مي ياتخدمات ه – 4تبصره 

مديره  هياتها در حد معمول و متعارف از بودجه اتحاديه با تصويب  اي الزم باشد، پرداخت هزينه جمعي يا فردي هزينه

  بالمانع است.

  مديره: هياتوظايف   -37 ماده

 مدت مدت و بلند هاي ميان استراتژيك اتحاديه و ارائه برنامهبررسي و تعيين اولويتهاي  -37-1

 بندي آنها و اولويتهاي راهبردي ارائه شده  تصويب برنامه  -37-2

 به مجمع عمومي جهت تصويب و اجراي آننظامنامه داخلي اتحاديه  ارائه و تهيه -37-3

 به مجمع عمومي جهت تصويب و اجراي آن دهي اعضاء نظام رتبه و ارائهتهيه  -37-4

ه عنوان ارگان رسمي اتحاديه كه حداقل بتشكيل، نگهداري و بروز رساني تارنماي اينترنتي اتحاديه  -37-5

 امكانات زير را داشته باشد:

نامه  هاي ثبت، اساسنامه، نظام ارائه تعاريف و مستندات ثبتي و رسمي اتحاديه نظير آگهي .37-5-1

 نامه (در صورت وجود) (درصورت وجود) و نرخ

 سمي اتحاديههاي ر درج اطالعيه .37-5-2

 هاي تماس (مطابق با اعالم اعضاء) ليست اعضاء اتحاديه و شماره .37-5-3

تواند آن بخش از مصوبات  مديره مي هياتمديره .  هياتدرج صورت جلسات (مصوبات)  .37-5-4

داند با قيد در  جلسات را كه هنوز نهايي نشده و يا اعالم آن را صالح نمي مذكور در صورت

 دهد)صورت جلسه در تارنما انعكاس ن



 اخذ درخواست عضويت .37-5-5

 اخذ وجوه مربوط به وروديه و حق عضويت .37-5-6

 هاي پرداخت حق عضويت به اعضاء اعالم دوره .37-5-7

دار و بازرسان بدون محدوديت از طرف مدير  مديره، خزانه هياتدرج نقطه نظرهاي اعضاء  .37-5-8

 تارنما

 ماه تجاوز ننمايد 3هايي كه حداكثر از  ارائه گزارشات مالي در دوره .37-5-9

تواند حدود دسترسي افراد غير عضو اتحاديه به تمام يا برخي از اطالعات  يره ميمد هيات .37-5-10

فوق را محدود نمايد ولي اعضاء اتحاديه بايستي امكان دسترسي به كليه بخشهاي فوق را 

 داشته باشند.

تشكيل جلسات به منظور رسيدگي به امور جاري اتحاديه و شور و اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهادات  -37-6

 لهواص

اجراي آن در رابطه  و نظارت بر مديرهاجراي مفاد اساسنامه در رابطه با وظايف و مسئوليتهاي هيات  -37-7

 با اعضاء

 دعوت مجامع  عمومي در مواعد مقرر -37-8

ماه قبل از پايان دوره ماموريت خود مقدمات تشكيل  3هيات مديره موظف است حداكثر ظرف  – 1تبصره 

مجمع عمومي را با دعوت مجمع و انجام انتخابات فراهم نمايد به نحوي كه قبل از پايان دوره ماموريت 

  تشريفات راجع به انتخابات خاتمه يافته باشد.

يان دوره، تجديد انتخابات صورت نگرفته باشد بازرسان مكلفند چنانچه حداكثر شش ماه پس از پا – 2تبصره 

  پيشنهاد انحالل اتحاديه را به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعالم نمايند.

در صورت اقدام به موقع هيات مديره جهت تجديد انتخابات چنانچه بعللي كه خارج از اختيار هيات  – 3تبصره 

  تخابات تاخير به عمل آيد شروع مدت مذكور تاريخ رفع علت خواهد بود.مديره باشد در تجديد ان

هيات مديره در هر صورت مسئوليت اداره اتحاديه را تا انتخاب هيات مديره جديد به عهده خواهد  – 4تبصره 

  داشت.

 اجراي تصميمات و مصوبات مجمع عمومي -37-9

 اتخاذ تصميم در مورد تشكيل جلسات مورد لزوم -37-10

 تصميم نسبت به پيشنهاد اعضاء بررسي و اتخاذ -37-11

 پشتيباني از حقوق قانوني و صنفي اعضاء اتحاديه -37-12

اخذ تصميم در مورد عضويت در سازمانهاي مرتبط با كارگزاران گمركي و خدمات مرتبط، با رعايت  -37-13

 مقررات قانوني كشور

 انتخاب و معرفي نماينده از طرف اتحاديه به مراجع مربوطه -37-14

 اتحاديهتدارك و تصويب تشكيالت  -37-15

 داير نمودن بخشهاي تخصصي مورد لزوم -37-16

 نظارت بر فعاليت بخشها و بررسي و پيگيري گزارشات آنها  -37-17

 مشاوران و كارشناسان كاركنان،الزحمه دبير،  و حقاتخاذ تصميم در مورد نصب و عزل   -37-18

 دار اتحاديه نظارت بر انجام وظايف و افدامات دبير و خزانه  -37-19



 ش مالي اتحاديه و پيشنهاد و ارائه آنها به مجمع عموميتهيه و تنظيم بودجه و گزار  -37-20

 افتتاح حساب و معرفي امضاهاي مجاز به بانكها و ساير ارگانها عنداللزوم -37-21

خريد و فروش اموال اعم از منقول و غير منقول.  خريد و فروش اموال غير منقول با كسب مجوز  -37-22

 نتفاعي داشته باشد.قبلي از مجمع خواهد بود اينگونه معامالت نبايد جنبه ا

 دريافت استعفا هر يك از اعضاء هيات مديره يا بازرسان و گزارش به اولين مجمع عمومي  -37-23

 رسيدگي به تقاضاي عضويت دارندگان پروانه كارگزاري گمرك و اتخاذ تصميم در باره عضويت آنها  -37-24

ت مجامع و هيات مديره نامه اتحاديه و مصوبا نظام رسيدگي به تخلفات اعضاء از مقررات اساسنامه و  -37-25

با رعايت مقررات اساسنامه و اعالم نظر در خصوص تخلفات و ابالغ آن به طرفين و انجام اقدامات 

 الزم حسب مورد

دست دادن شرايط عضويت يا تخلف از اجراي  از اتحاديه در صورت ازتعليق عضويت موقت عضو  -37-26

مديره اتحاديه و گزارش موضوع به اولين مفاد اساسنامه و يا نظام نامه يا مصوبات مجامع و هيات 

 مجمع جهت اتخاذ تصميم و نيز تعليق يا ممنوعيت استفاده از تمام يا بعضي از امكانات اتحاديه

در رابطه با كارگزاري  حكميت، طرح و پيگيري دعاوي ارجاعي از طرف اشخاص يا اعضاء قبول -37-27

و نيز اعالم نظريه  وكيلانتخاب يا  گمركي و خدمات مربوطه و عنداللزوم انتخاب و معرفي حكم

  كارشناسي و تخصصي حسب مورد

اين ماده بايد با دعوت از  26و  25رسيدگي هيات مديره به تخلفات موضوع بندهاي  – 1تبصره 

متقاضي ذيربط صورت پذيرد در صورت عدم حضور غير موجه وي، هيات مديره راسا به مورد تخلف 

  خاطي اعالم خواهد نمود. رسيدگي و تصميم خود را به عضو

ذكر موارد مذكور از حيث تصريح است.  هيات مديره براي اداره اتحاديه داراي اختيارات  – 2تبصره 

  باشد. كامل مي

از مديره، شخصي را  هياتمديره و اداره تشكيالت دبيرخانه اتحاديه،  هياتجهت اجراي مصوبات و تصميمات   -38 ماده

مديره  هياتعنوان دبير اتحاديه براي مدتي كه زائد بر مدت مديريت وقت به  صورت تمامبه خارج از هيات مديره، 

 دبير نماينده قانوني اتحاديه است.  نخواهد بود انتخاب خواهد كرد.

فقدان صالحيت دبير يا داليلي نظير اينها، اتحاديه فاقد دبير باشد،  استعفاء، عزل، حجر، چنانچه به دليل – 1تبصره 

خاب دبير جديد، براي مدتي كه زائد بر سه ماه نخواهد بود مسئوليتهاي دبير به عهده رئيس هيات مديره خواهد تا انت

  بود.

عدم انتخاب دبير در مدت سه ماه تبصره فوق به مدت حداكثر يك ماه با نظارت بازرس اتحاديه  – 2تبصره 

تخاب دبير نباشد، وظائف دبير كماكان به عهده قابل تمديد بوده و چنانچه هيات مديره به هر دليل قادر به ان

رئيس هيات مديره خواهد بود و مراتب بايستي از طرف هيات مديره با ذكر داليل به اولين مجمع عمومي ارائه 

  گيري نهايي در مورد هيات مديره و دبير به عهده مجمع خواهد بود. گردد.  تصميم

  اختيارات و وظايف دبير اتحاديه:  -39 ماده

 مديره هياتاجراي مصوبات و تصميمات   -39-1

كاركنان، مشاوران و و عزل اداره دبيرخانه و تشكيالت اتحاديه و همچنين پيشنهاد استخدام   -39-2

 مديره هياتالزحمه و حقوق آنان به  نيز پيشنهاد حق وكارشناسان مورد نياز اتحاديه و قائم مقام دبير 

 مديره هياتتنظيم صورتجلسات و مصوبات   -39-3

 اختيارات به قائم مقام دبير تفويض  -39-4

 اساسنامه 40انجام مكاتبات از طرف اتحاديه و با رعايت تبصره ماده   -39-5



 مديره هياتپيشنهاد تغييرات احتمالي در تشكيالت اتحاديه به  -39-6

ماه قبل از پايان مدت  3مديره حداكثر ظرف مدت  هياتانجام اقدامات الزم جهت انتخابات  -39-7

 اساسنامه 37ماده  8به مفاد مندرج در تبصره يك بند  مديره با توجه هياتماموريت 

 مديره هياتپيشنهاد بودجه به  -39-8

 صدور كارت عضويت براي اعضاء -39-9

با حق انتخاب  اقامه هرگونه دعوي از طرف اتحاديه و پاسخگويي از دعاوي مطروحه عليه اتحاديه  -39-10

 وكيل

  دار اختيارات و وظايف خزانه  -40 ماده

 و تنظيم دفاتر طبق اصول حسابدارياداره امور مالي اتحاديه و تهيه  -40-1

حق عضويت و وروديه اعضاء و ساير دريافتيها و واريز آن به حساب اتحاديه در  آوري وصول و جمع -40-2

 مقابل ارائه رسيد

 نظارت بر عملكرد مالي اتحاديه در چهارچوب بودجه مصوب ساليانه -40-3

مديره و بازرس (بازرسان) جهت  هياتساليانه و تسليم آن به مورد نياز مالي  اتگزارشارائه تهيه و  -40-4

 اظهار نظر و طرح در مجامع عمومي جهت تصويب

 ارائه دفاتر و اوراق و اسناد اتحاديه به بازرس (بازرسان) جهت رسيدگي در محل اتحاديه -40-5

 هياتهيات مديره يا نايب رئيس دار به اتفاق رئيس  صدور اسناد تعهدآور با امضاء خزانه -تبصره 

مكاتبات عادي با امضاء دبير اتحاديه يا رئيس هيات مديره با مهر انجام و مديره با مهر اتحاديه 

  خواهد بود.اتحاديه 

  بازرسان  -41 ماده

البدل است كه از طرف مجمع عمومي عادي انتخاب  اتحاديه داراي يك نفر بازرس اصلي و يك بازرس علي  -42 ماده

 گردند. مي

  مديره باشند هياتبازرسان بايد حائز شرايط عضويت در  –تبصره 

  وظايف بازرسان:  -43 ماده

 هنظارت بر امور مالي و نحوه اداره اتحادي  -43-1

مديره اتحاديه و در صورت لزوم گزارش ان به  هياترسيدگي به شكايات واصله در رابطه با  -43-2

 اولين مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميمو يا  اساسنامه 56حل اختالف موضوع ماده كميسيون 

 رسيدگي و اظهار نظر درباره گزارش مالي ساليانه -43-3

 گزارش اقدامات انجام يافته به مجمع عمومي ساليانه -43-4

 بيني شده در اين اساسنامه دعوت به تشكيل مجمع عمومي در موارد پيش -43-5

  مديره را بدون داشتن حق راي دارند هياتبازرسان حق شركت در جلسات  – 1تبصره 

دار موظفند تسهيالت الزم جهت اعمال رسيدگي و نظارت  مديره و دبير و خزانه هيات – 2تبصره 

  بازرسان را فراهم آورند.

  شرايط عضويت: – پنجمفصل 

  متقاضيان عضويت بايد داراي شرايط زير باشند:  -44 ماده

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران -44-1

 و كارت عضويت اتاق بازرگاني كارگزاريداشتن پروانه  -44-2

 نداشتن سوء شهرت -44-3



 مديره اتحاديه هياتنامه  و مصوبات مجامع عمومي و  تبعيت از مقررات اساسنامه و نظام -44-4

مديره است و عضويت منوط به  هياتتشخيص حائز شرايط بودن متقاضي عضويت با  – 1تبصره 

در صورت رد تقاضاي عضويت و اعتراض .  مديره خواهد بود هياتتصويب دوسوم آراء كل اعضاء 

متقاضي، رسيدگي به اعتراض در اولين مجمع صورت خواهد گرفت و تصميم مجمع در اين خصوص 

  قطعي است.

اعضاء موظف هستند آدرس پستي، تلفن و آدرس اينترنتي معتبر (ايميل) خود را به كليه  – 2ره صتب

ديهي .  بو هرگونه تغييرات را در اسرع وقت اطالع دهندنموده عنوان نشاني رسمي به اتحاديه اعالم 

  باشد. كم ابالغ رسمي ميحاست كليه مكاتبات انجام شده بر اساس اين اطالعات در 

را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس  44فند تغييرات به عمل آمده در شرايط مندرج در ماده ظمو اعضاء اتحاديه  -45 ماده

  از انجام تغييرات به اطالع اتحاديه برسانند.

موجب تعليق عضويت  44عدم اطالع و اعالم تغييرات به اتحاديه و فقدان هر يك از شرايط مندرج در ماده   -46 ماده

حصول شرط تا برگزاري اولين مجمع، موضوع در مجمع مطرح و تا حصول شرط خواهد بود.  در صورت عدم 

  رسيدگي و تصميم الزم در خصوص بقا و يا لغو عضويت اتخاذ خواهد گرديد.

اساسنامه و تصويب مجمع  44شرط عضويت مجدد عضو اخراج شده منوط به احراز كليه شرايط موضوع ماده   -47 ماده

 باشد. عمومي مي

  باشد. تقاضي با اتحاديه تا تاريخ اخراج ميه مشروط به تسويه حساب عضو ماج شدعضويت مجدد عضو اخر –تبصره 

گيرد كارت عضويت  مديره قرار مي هياتكه عضويت آنها مورد تاييد  اعضاييدبير اتحاديه موظف است براي   -48 ماده

 تحويل نمايد.شرايط مورد تصويب هيات مديره صادر و با 

مدت اعتبار كارت عضويت يكسال و تمديد آن براي سال بعد مشروط به نداشتن بدهي دارنده كارت به  –تبصره 

  باشد. اتحاديه مي

دار تهيه و تنظيم  اسامي اعضاء اتحاديه و مشخصات كامل آنان در دفتر مخصوص كه به وسيله خزانه  -49 ماده

 شود. گردد، ثبت و نگهداري مي مي

بندي اعضاء توسط هيات مديره تهيه و به تصويب مجمع  نامه رتبه تحاديه، آيينبه منظور حفظ ارتباط اعضاء با ا -50 ماده

هاي  شركت در دورهنامه بايستي كليه فعاليتهاي اعضاء نظير شركت در جلسات مجمع،  رسد.  در اين آيين عمومي مي

مشاركت در  هاي نظرخواهي، مشاركت در كارگروههاي تخصصي، ها، پاسخ به نامه گيري شركت در رايآموزشي، 

مديره و يا مسئوليتهاي اجرايي، نمايندگي اتحاديه در سازمانها، ارگانها، موسسات و كليه تشكيالتي كه به  هيات

نحوي از انحا با اتحاديه ارتباط دارند، مدت عضويت در اتحاديه، كمكهاي نقدي و غير نقدي مصوب هيات مديره، 

بندي شوند.   و نظاير آن  وزن دهي و كليه اعضاء بر اساس آن رتبه ارائه آگهي و هرگونه همكاري صنفي با اتحاديه

  كليه خدمات و امتيازات ارائه شده از طرف اتحاديه با رعايت اين امتيازبندي اولويت دهي خواهند شد.

  منابع درآمد: – ششمفصل 

  منابع درآمد به شرح زير است:  -51 ماده

و در بدو ورود و عضويت در ميزان آن هر سه سال يكبار با تصويب مجمع عمومي تعيين وروديه كه  -51-1

 شود اتحاديه از هر عضو دريافت مي

 گردد. حق عضويت كه ميزان آن هر يكسال يكبار با تصويب مجمع عمومي تعيين و وصول مي -51-2

  اتخاذ نمايد.تواند براي وصول حق عضويت از اعضاء روش الزم را  مديره مي هيات – 1تبصره 

 حق اشتراك پايگاههاي اطالع رساني خبري -51-3

 الوكاله در موضوعات مرتبط با اتحاديه المشاوره و حق حق -51-4



 هاي آموزشي، سمينار، نمايشگاه و نظاير آن در ارتباط با فعاليتهاي اتحاديه برگزاري دوره -51-5

 اخذ آگهي در تارنماي اتحاديه و يا نشريات و بولتن اتحاديه -51-6

 اي، رفاهي به اعضاء خدمات حرفه ئهااركميسيون در قبال  اخذ كارمزد يا -51-7

اخذ كارمزد يا كميسيون در قبال انجام خدمات بازاريابي، پشتيباني و نظارتي در قبال اعضاء و  -51-8

 متقاضيان خدمات كارگزاري

 اعضاء با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ساير كمكهاي داوطلبانه -51-9

 با نظر قبلي اتاق ايران /حقيقيساير كمكها توسط اشخاص حقوقي -51-10

باشد.  اتحاديه حق تقسيم سود نداشته و مبالغ درآمد صرفا به  موارد فوق نبايد جنبه انتفاعي داشته –تبصره 

 هاي اتحاديه خواهد رسيد. مصرف هزينه

عدم پرداخت حق عضويت به مدت شش ماه از تاريخ اعالم موجب تعليق و زائد بر مدت مذكور موجب لغو   -52 ماده

  باشد. عضويت در اتحاديه مي

مديره در شهرستانها شعبه داير نمايد.  اين شعبه وابسته به  هياتتواند در صورت لزوم با تصويب  اتحاديه مي  -53 ماده

در مسائل و خط مشي كلي تابع  ليوباشد  مياداري مستقل و  ، به لحاظ حقوقي، مالياتاق حوزه فعاليت خود بوده

 .است گمركي ايران كارگزاراناتحاديه 

نفر برسد از طرف اتحاديه نسبت به تاسيس شعبه  25در صورتيكه تعداد اعضاء اتحاديه در هر شهرستان به  -1تبصره

  در آنجا اقدام خواهد شد.

نحوه ارتباط اداري و مالي با اتحاديه مركزي و ساير موارد الزم  ،نامه مربوط به تاسيس شعب اتحاديه آئين -2تبصره

  به موقع اجرا گذارده خواهد شد.پس از تصويب اتاق ايران مديره تدوين و  هياتبنا به پيشنهاد 

اساسنامه شعبه مستقل بوده ولي نبايستي در هيچ مورد مغايرتي با اساسنامه اتحاديه مركزي داشته باشد.   – 3تبصره

  اتحاديه مركزي برسد. داين اساسنامه بايستي به تايي

  مقررات مختلفه: – هفتمفصل 

در اداره اتحاديه بين اعضا هيات مديره، اعضا اتحاديه نسبت به هيات  آمده به منظور رفع اختالفات پيش  -54 ماده

است، كميسيوني  ها و يا اموري كه حسب وظايف بازرس به وي ارجاع شده مديره، تفسير مواد اساسنامه يا نظامنامه

و اعضاء طرف اختالف در ده حقوقي اتاق ايران نماين، مركب از اعضا هيات مديره، بازرس، نماينده امور تشكلها

 تشكيل و نسبت به موضوع به شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد شد:صورت وجود، 

 را بر عهده خواهد  داشت.و بازرس سمت دبيري جلسه نماينده امور تشكلها رياست كميسيون  -54-1

 رسميت خواهد داشت.با اتفاق اعضا رسميت يافته و مصوبات نيز با اجماع كميسيون جلسات  -54-2

اي توسط دبير تهيه و پس از امضا كليه حاضرين در اختيار همگي  از نتيجه مذاكرات صورت جلسه -54-3

 گيرد. قرار مي

توانند  چنانچه پس از اعالم كفايت مذاكرات توسط رييس جلسه، اجماع حاصل نگردد، طرفين مي -54-4

  مقررات جاري نسبت به احقاق حقوق خود اقدام نمايند.وفق 

اي مركب از  ت تصفيهيادر صورتيكه مجمع راي به انحالل اتحاديه بدهد در همان جلسه اقدام به انتخاب ه -55 ماده

موظف است ظرف مدت شش ماه تكليف ديون  هياتنمايد.  اين  ميايران مديره و يك نفر از اتاق  هياتدونفر عضو 

  اديه را روشن نموده و اقدام به وصول مطالبات و پرداخت ديون نمايد.و مطالبات اتح

باشد تهيه  تصفيه گزارشي نيز كه حاوي صورت كامل از اموال و وجوه و نحوه تسويه ديون و مطالبات مي هيات -56 ماده

  خواهد نمود.



جهت تصفيه ظرف مدت مذكور يا در پايان مدت، مجمع عمومي را دعوت و گزارش عمليات خود را  هيات -57 ماده

 نمايد تصويب به مجمع ارائه و طبق قوانين جاري كشور نسبت به انحالل اتحاديه اقدام مي

اعضاء زمان تصفيه به نسبت تصفيه باقي بماند به  هياتهرگونه دارايي كه ممكن است نهايتا در اختيار  – 1تبصره 

  خواهد شد. مساوي واگذار

تصفيه به عللي از طرف مجمعي كه راي به انحالل اتحاديه داده است انتخاب نگردد  هياتدر صورتيكه  – 2تبصره 

  مديره و بازرسان خواهد بود. هياتتصفيه به عهده رئيس  هياتوظايف 

هاي نظارت بر انتخابات و ثبت و شمارش انتخابات و نيز هزينه آگهي مربوط به انحالل در بودجه  هزينه  -58 ماده

  خواهد گرديد بيني و پرداخت اتحاديه پيش

مديره و بازرسان در صورت تمايل به استعفا موظفند مجمع عمومي را برابر مندرجات اين اساسنامه  هيات  -59 ماده

  دعوت و استعفا خود را تقديم مجمع عمومي نمايند.

مديره انتخابات بايد تجديد گردد.  در اينصورت بازرسان اتحاديه  هياتدر صورت استعفاي اكثريت اعضاء   -60 ماده

مديره در برابر  هياتمديره را گزارش نمايند.  كليه اعضاء  هياتجمع عمومي را دعوت و استعفاي اعضاء موظفند م

مديره  هياتبازرس (بازرسان) و مجمع عمومي مسئوليت مشتركي دارند و پاسخگوي اقدامات خود در دوره تصدي 

  باشند. مي

  وز از تاريخ استعفا درخواست خود را مسترد دارند.ر 15توانند تا مدت  مديره و بازرسان مي هياتاعضاء  –تبصره 

و هر يك از اعضاء اتحاديه در هر موقع پس از تصويب بازرس (بازرسان) با بازرس حق مراجعه به دفاتر مالي   -61 ماده

  اتحاديه را دارد.اسناد اداري 

به تصويب  22/07/92مورخ  العاده فوق تبصره در مجمع عمومي 35ماده و  شصت و يكاساسنامه در شش فصل و 

  رسيد

 


