
 بسمه تعالی

 تخصصی یهاونیسیو اداره کم لیتشک ینامه چگونگوهیش

 ایران و عمان یبازرگانمشترک اتاق  

به منظور اجرای اهداف پیش بینی شده در اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و انجام اموری که هیئت رئیسه 

 شد.د ناداره خواهو  لیتشک رتیباتی که در زیر می آیدبر اساس تاتاق مشترک  ارجاع مینماید ، کمیسیون های تخصصی 

 : شودیاستفاده م ریزی اختصار، از کلمات و عبارات نامهشیوه نیدر ا .1 ماده

 و عمان رانیا یبازرگانمشترک اتاق  یبجا "مشترک اتاق"

 و عمان رانیای بازرگانمشترک اتاق  سهیرئ أتیه بجای "سهیرئ أتیه"

 و عمان رانیای بازرگانمشترک اتاق  تخصصی ونیسیکم بجای "ونیسیکم"

 و عمان رانیای بازرگانمشترک اتاق  رخانهیدب بجای "رخانهیدب"

در  را با کشور عمان کار و کسب طیو مح هستند سهیرئ أتیه بازوی مشورتی و مشترک اتاق یتخصص یهاهسته ،هاونیسیکم .2 ماده

 . کنندیارائه مهیئت رئیسه خود را به  هاینهادشیها و پگزارش پایش و خود یحوزه تخصص

 . شوندیم لیتشک مشترک اتاق اعضاء میاناز عضو  10حداقل  بیاز ترک هاونیسیکم .3 ماده

کلیه اعضای اتاق  نسبت به اعالم تشکیل کمیسیون تخصصی و به  مشترک امضای رئیس اتاقطی دعوتنامه ای به دبیرخانه  .4ماده 

تمایل به عضویت در هریک از کمیسیونها، می بایست درخواست هریک از اعضای اتاق، در صورت ام می نماید. عضو گیری کمیسیون اقد

همچنین، پس از عضویت اعضای جدید در اتاق، دبیرخانه موظف است طی نامه ای به اعضای د. نمکتوب خود را به دبیرخانه ارسال دار

صورت تمایل به عضویت در کمیسیونها، بصورت مکتوب اقدام نماید تا در مشترک نسبت به اعالم کمیسونهای تخصصی اتاق  ،نیز جدید

 مراتب را کتبا به دبیرخانه اعالم دارند. 

 تیاعضاء رسم اکثریت مطلقو با حضور دهند می لیجلسه خود را تشک نیاول ،مشترک اتاق سئیبا دعوت ر هاونیسیکم هیکل .5 ماده

با اکثریت جلسه به عمل خواهد آمد و  مشترک اتاق سئیردعوت مجدد از جانب  ،پیدا نکرد تیرسم نویسیجلسه کم نیاولاگر . ابندییم

در صورت نرسیدن به حد نصاب در دو جلسه مذبور، موضوع برای بررسی و تصمیم گیری به هیات رئیسه . می یابد تیرسممطلق اعضاء 

 ارجاع می گردد.

در اولین جلسه اب رئیس نو و رئیس کمیسیونر نواب رئیس و یک نفر دبیر می باشد. هر کمیسیون، متشکل از رئیس، دو نف .6 ماده

  .انتخاب شوندبه تشخیص رئیس کمیسیون  و یا خارج از اعضا د شد،دبیر میتواند از بین اعضاءنکمیسیون از میان اعضا انتخاب خواه



عنوان نواب را بهنفر  دو یک نفر را بعنوان رئیس و خودمیان از ی، کتب أیبا رحاضر اعضاء  ون،یسیکم یرسم جلسه نیدر اول .1تبصره 

 أتیه یاز اعضا یکیبه عهده  هاونیسیکم سهیرئ أتیجلسات انتخابات ه استی. رکنندیسال انتخاب م 3مدت  یبرا اول و دوم سیرئ

  شود.میکار مأمور  نیابرای  مشترک اتاق سئیر رکه توسط  خواهد بود سهیرئ

 مسئولیت اداره جلسات کمیسیون را برعهده خواهد داشت. کمیسیون، نایب رییس کمیسیون  رئیسیاب در غ. 2تبصره 

 ریدب .شودو به دبیرخانه معرفی می  شدهتوسط رئیس کمیسیون انتخاب  اعضا،بین اعضاء اتاق و یا خارج از  دبیر کمیسیون از. 3تبصره 

آمار و اطالعات مورد  هیو تدارکات و ته یگانیجلسات و مکاتبات، باها، صورتنامهدعوت هیجلسات، ته میتنظ ،یبانیپشت ،یهماهنگ فهیوظ

 رئیس کمیسیون یرا به عهده دارد و امور محوله را با هماهنگ ونیسیکم یهابرنامه یجدول زمان تنظیم پایش اطالعات، و ونیسیکم ازین

 تواند دبیر عملکرد دبیر، رئیس کمیسیون با تصویب کمیسیون میکرد. در صورت عدم رضایت هیات رئیسه کمیسیون از خواهد  یریگیپ

 را جهت جایگزینی به دبیرخانه پیشنهاد نماید.جدید 

 أتی. هندینما میتسل سهیرئ أتیخود را به هکتبی اعتراض  ،روز پس از انتخابات ۷ظرف مدت  توانندیم هاونیسیکم یاعضا . 4تبصره

اتاق نظر هیئت رئیسه  .کند و تصمیم گیری یدگیاز اتمام مهلت مزبور به اعتراضات رس روز پس 1۵موظف است ظرف مدت  سهیرئ

 قطعی و الزم االجرا می باشد.مشترک 

عدم حضوردر سه جلسه متوالی  ایو  ر اتاق مشترک رئیس یا نواب رئیس کمیسیون پایان عضویت و یا  در صورت فوت، استعفاء .7 ماده

با را  آن نیجانش داد،یجلسه بعد از وقوع رو نیدر اول ونیسیکم ، مشترک اتاق سئیربا تشخیص  عذر غیرموجه با غیر متوالی جلسه ۵و یا 

 أتیانتخابات ه دیتجد یکتبصورت به ونیسیکمیک  یاز اعضا کیهرگاه نصف به عالوه  نیانتخاب خواهد کرد. همچن 6ماده  رعایت

نییآ نیا 6ماده  تیانتخابات با رعا ینسبت به برگزارموظف است  سهیرئ أتیهکنند،  درخواست سهیرئ أتیخود را از ه ونیسیکم سهیرئ

 کند.نامه اقدام 

سوم کیدرخواست  ای سیجلسه خواهند داد. در صورت لزوم بنا به دعوت رئ لیتشک ماهدر  بارکیحداقل  هاونیسیاز کم کی هر .8 ماده

 خواهد شد.  لیالعاده تشکجلسه فوق ون،یسیاز اعضاء کم

در مواقعی که انتخاب یا تجدید انتخاب هیات . افتیخواهد  تیرسم نصف بعالوه یک اعضاحداقل با حضور  هانویسیجلسات کم .9 ماده

 نیحاضر یت نسبیموافق اکثر یأبا ر ونیسیکمهر  ماتی. تصماین شیوه نامه عمل خواهد شد 6رئیسه در دستور کار باشد، بر أساس ماده 

 معتبر خواهد بود.  جلسهدر 

برای حضور در  یشناسکار نظرو ارائه اطالعات  یبرا ونیسیعضو کم ریدر صورت لزوم از افراد غ تواندیم ونیسیکم سیرئ .11 ماده

 . کنددعوت  ونیسیکم

روز و ساعت جدول برگزاری جلسات سالیانه آن کمیسیون را با تعیین ماه، هر کمیسیونی در اولین جلسه ابتدای هر سال خود  .12ماده 

 ع اعضا می رساند. مشخص و به اطال



 اتاق سئیرماه یکبار خالصه اقدامات انجام شده توسط کمیسیون را با امضا رئیس کمیسیون به  سهدبیر کمیسیون، هر  .14ماده

کمیسیون موظف است گزارش اقدامات انجام ین، هر نهمچگزارش خواهد کرد.  طرح در جلسه هیئت رئیسه اتاق مشترکجهت  مشترک

 قبل از تاریخ برگزاری مجمع در اختیار هیئت رئیسه قرار دهد.  روز 20ائه به مجامع عمومی تهیه و حداقل شده خود را جهت ار

 اتاق سئیرامضا،  بامشترک  اتاق سئیردر صورت موافقت  رئیس کمیسیون و پیشنهادبا  با خارج از اتاق هاونیسیمکاتبات کم .15 ماده

در خصوص دعوت از میهمانان  است. انجامقابل  ونیسیکم سیبا امضاء رئ و یا با اعضا اقمکاتبه در داخل اتانجام خواهد شد.  مشترک

  مجاز می باشد.اتاق و ارسال آن از طریق دبیرخانه  مشترک اتاق سئیربه امضای دعوتنامه خارج از اتاق 

 

 


