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  اتاتاتاتييييشكاشكاشكاشكا    بهبهبهبه    ييييدگدگدگدگييييرسرسرسرس    دستورالعملدستورالعملدستورالعملدستورالعمل

  

 اي اتاق ه،ياتحاد ، شركت هيعل  تعاون يها اتاق و يتعاون يها هياتحاد و ها شركت سهامداران و اعضاء اتيشكا به يدگيرس -1 ماده

  .خواهدگرفت صورت دستورالعمل نيا مقررات موجب به] تعاون امور در[ مربوط رانيمد

  .گردد يم يدگيرس انتخابات بر نظارت دستورالعمل طبق بازرسان و رانيمد انتخابات به مربوط اتيشكا  -1 تبصره

 نيا مقررات شمول از بازرسان و رانيمد انتخابات از ريغ موضوع با يعموم مجامع يبرگزار به مربوط اتيشكا -2 تبصره

  .گردد يم يدگيرس خود خاص مقررات مطابق و است يمستثن دستورالعمل

 يها دستورالعمل و نامه نييآ اساسنامه، تعاون، بخش ومقررات نيباقوان مرتبط يها موضوع هيكل ،"امورتعاون"از مقصود -3 تبصره

  .است  يسهامدار و تيعضو از يامورناش و منعقده يقراردادها ،يتعاون يداخل

  :باشد ليذ نكات يحاو و مطرح] وستيپ[ مخصوص فرم در ديبا تيشكا -2 ماده

  .آنها اقامتگاه و تيشكا طرف و يشاك كامل مشخصات -1

  .مربوطه ااتاقي هياتحاد ، شركت اقامتگاه و قيدق مشخصات -2

  .واضح بطور وخواسته تيشكا موضوع نييتع -3

  ). دينما تيشكا وستيپ را مثبته اسناد مصدق ريتصو اي رونوشت ديبا يشاك. (دارد خود يادعا اثبات يبرا يشاك كه يا ادله -4

  ).انگشت اثر امضاء، از عجز صورت در و( يشاك يامضا -5

 ،يدادگستر يوكال ودرمورد يرسم وكالتنامه ارائه و ليوك مشخصات درج  شود، ميتقد ليوك توسط تيشكا كه يصورت در -6

  .است يالزام يدادگستر مشاوران امور مركز اي وكال كانون يازسو مقرر وكالتنامه



 نمودن ممهور نيهمچن ،يندگينما و تيشكا برطرح دائر رهيمد اتيه مصوبه ارائه باشد يحقوق تيشخص يشاك چنانچه -1 تبصره

  .است يالزام مهرمربوطه به هيشكوائ

 جهت را يشاك مخصوص، فرم ارائه با تعاون اداره د،ينما مطرح يگريد نحو به را خود تيشكا ،يشاك كه يصورت در -2 تبصره

  .كند يم ييراهنما تيشكا حيصح طرح

 پس است مكلف بازرس.  دينما يم افتيدر ديورس ميتسل بازرس به نظر اظهار و يدگيرس جهت را مربوطه تيشكا يشاك -3 ماده

  :دينما اقدام ليذ قيطر به و يدگيرس را تيشكا هفته كي ظرف 2 ماده مفاد با آن قيتطب و تيشكا وصول از

 رانيمد يسو از تخلف ارتكاب به قائل زين بازرس كهيصورت در باشد، داشته تخلف اعالم و يعموم جنبه صرفاً تيشكا چنانچه -1

 تذكرات به مربوطه رانيمد چنانچه. كند يم نقص رفع يتقاضا و اعالم) مورد حسب( رعامليمد   اي رهيمد اتيه به را مراتب باشد،

 بخش قانون 63 ماده) ج( بند طبق تعاون  اتاق يبازرس اتيوه  42ماده مطابق هياتحاد اي يتعاون بازرس ندهند، اثر بيترت بازرس

  .دينما يم اقدام تعاون

 انجام يبررس براساس بازرس و باشد يشاك حق عييتض اي انيز و ضرر ورود از اعم   يخصوص جنبه واجد تيشكا كهيصورت در -2

 نيتام و ييپاسخگو منظور به مستدل و مستند طور به و كتباً را موضوع دهند صيتشخ وارد را تيشكا موجود مستندات و شده

 هينظر براساس رهيمد أتيه كه يصورت در. كنند يم ارسال يشاك به آنرا رونوشت و اعالم يتعاون رهيمد أتيه به يشاك خواسته

 يتلق افتهي خاتمه مطروحه تيشكا دهند انجام مستحدثه اختالف حل و يشاك خواسته اجابت جهت در يمقتض اقدامات بازرس،

  . گردد يم

  .دينما ارائه تعاون اداره به يتعاون پرونده در درج جهت را بازرس هينظر رونوشت ديبا يشاك - تبصره

 اتاق  اي هياتحاد به مورد حسب يداور جهت يشاك توسط اختالف موضوع ل،يذ موجبات از كي هر حدوث صورت در - 4 ماده

 به است دهيگرد بيتصو و هيته تعاون وزارت توسط كه يداور نامه نيآئ مطابق است مكلف اتاق/ هياتحاد. گردد يم ارائه مربوطه

 به تواند يم نفعيذ ،يداور يرأ ابالغ از پس. دينما اعالم ماه 3 ظرف حداكثر را خود يينها يرأ و يدگيرس اختالف و تيشكا

  .كند يرأ اجرا يتقاضا و مراجعه يدادگستر احكام ياجرا

  .بازرس فقدان -1

  .بازرس به يدسترس عدم -2

  .تيشكا وصول زمان از ماه كي مهلت ظرف تيشكا به بازرس يدگيرس عدم -3

  .يشاك خواسته نيتأم در بازرس هينظر به رهيمد  أتيه نيتمك عدم -4

  .بازرس هينظر به نسبت يشاك اعتراض -5

  :رديگ يم صورت ليذ اشخاص توسط بيترت به  اساسنامه مقررات حسب فوق ماده  موضوع يداور  - 5 ماده



  .مربوط هياتحاد:  مربوطه شركت با  يتعاون يشركتها سهامداران و اعضاء اختالف مورد در -1

  .مربوط تعاون اتاق: مربوطه هياتحاد با يتعاون يها هياتحاد سهامداران و اعضاء اختالف مورد در -2

 همان يداور صالح مرجع باشد، شده شرط يگريد اشخاص يداور گر،يد قرارداد بموجب اي يبعد توافق حسب چنانچه -1تبصره

  .خواهندبود اشخاص

 دراساسنامه يداور شرط وجود به منوط يداور به امر ارجاع مربوطه، اتاق با تعاون يها اتاق اعضاء اختالف درخصوص -2تبصره

  .است نيمابيف يقراردادها و ها توافق اي مربوطه

) اختالف موضوع حسب( ييقضا اشبهي ييقضا صالح مراجع اختالف، حل يها شورا به تواند يم يشاك ليذ موارد در -6 ماده

  :دينما مراجعه

  .يداور رشيپذ از مربوطه يداور مرجع استنكاف صورت در -1

  .توافق اموردي يقانون مهلت ظرف يداور حكم اعالم عدم صورت در -2

  .اتاق اي هياتحاد وجود عدم صورت در -3

  ). مربوطه اتاق با ها  اتاق اعضاء اختالفات درخصوص( تعاون اتاق اساسنامه در يداور شرط ينيب شيپ عدم صورت در -4

 به داور، ينيب شيپ عدم صورت در و داور به يشاك ميمستق مراجعه حق دستورالعمل نيا در مقرر مواد از كي چيه -7 ماده

  .نخواهدكرد سلب را ييقضا اشبهي ييقضا صالح مراجع اختالف، حل يشوراها

  .است يبازرس اتيه اي بازرسان بازرس، مورد حسب ،"بازرس " از مقصود دستورالعمل نيا مقررات هيكل در - 8 ماده

  است دهيرس تعاون ريوز بيتصو به هشت و هشتاد و صديس و كهزاري اسفند هشتم خيدرتار تبصره 8و ماده 8 در دستورالعمل نيا


