اساسناهم کنفدراسیون صنعت اریان

مهرماه 3131

بسمه تعالي
مقدمه
به منظور ارتقای نقش و مقام صنعت در جامعه و اشاعه درك مسايل آن باتوجه به:
 اهميت نقش تشكلهای صنعتي ـ علمي ـ حرفهای و صنفي در شكلگيری هدفها ،سياستها و برنامههـای توسـعهاقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي كشور
 شناخت نيازها و مسائل مشترك تشكلهای صنعتي – علمي – حرفهای و صنفي ضرورت برقراری تبادلنظر و ارتباط نزديك بين تشكلها با هدف همسويي و همفكری و موثر نمودن نقش آنهـا درشكلدهي سياستها و برنامههای توسعه اقتصادی.
كنفدراسيون صنعت ايران با اهداف ،سياستها ،خطمشيها و اركان مندرج در اين اساسنامه تشكيل ميشود.

فصل اول – كليات
نام
ماده  -1مجمع (كنفدراسيون) صنعت ايران نهادی است علمي ،تخصصي ،غيرسياسي  ،غيرانتفـاعي و فراگيـر كـه در
اين اساسنامه مجمع يا كنفدراسيون ناميده ميشود.

محل
ماده -2مركز اصلي كنفدراسيون در تهران است و درصورت لزوم ميتوانـد شـعبات خـود را در داخـل و يـا خـارج از
كشور داير نمايد .تعيين محل قانوني كنفدراسيون و هر نوع تغيير بعدی در آن و همچنين تاسيس و يا انحـلل شـع
دراختيار هيأت مديره است كه پس از طي مراحل قانوني رسماً آگهي ميگردد.

تابعيت
ماده  -3كنفدراسيون تابعيت جمهوری اسلمي ايران را دارد و اعضای آن التزام خود را به قـانون اساسـي جمهـوری
اسلمي ايران اعلم ميدارند.

مدت فعاليت
ماده  -4كنفدراسيون از تاريخ تاسيس برای مدت نامحدود تشكيل ميگردد.

فصل دوم – اهداف ،سياستها ،راهكارها و روشها
اهداف
ماده  -5به منظور زمينهسازی ،تقويت و مؤثر نمودن نقش و فعاليت انجمـنهـا و تشـكلهـای صـنعتي – علمـي –
حرفهای و صنفي مرتبط با صنعت و كمك به تحقق اهداف مشترك ،كنفدراسيون صنعت ايران دارای اهداف زير است:
 -1-5كمك به توسعه صنعتي ايران و افزايش نقش و سهم صنعت در توليد ،اشتغال ،درآمد ملي و رفاه مردم جامعـه و
حفظ محيط زيست.
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 -2-5كمك به ارتقای درك جامعه از نقش صنعت در تقويت بنيه اقتصادی ،سياسـي ،اجتمـاعي ،علمـي ،فـنآوری و
دفاعي كشور.
 -3-5كمك به تقويت نقش و مقام اقتصاد ايران در صحنه جهاني و حضور مؤثر و سودمند صادرات صنعتي و خـدمات
فني و مهندسي ايران در بازارهای بينالمللي و بهره گيری از روابط بينالمللي برای تقويـت تـوان صـنعتي – علمـي و
فنآوری كشور.
 -4-5كمك به تقويت تشكلگرايي در جامعه و تحقق مشاركت تشـكلهـا در شـناخت ،اتخـا و اجـرای سياسـتهـا،
استراتژیها و تدوين برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعي و فرهنگي كشور.
 -5-5تلش درجهت تفـوي اختيـار و مسـووليت سـازمانهای دولتـي در خصـو برنامـهريـزی و امـور اجرايـي بـه
تشكلهای صنعتي – علمي – حرفهای و صنفي.
 -6-5توسعه بخش خصوصي و تقويت نقش آن در اقتصاد ملي و مشاركت فعال در تعيين و تحقق اهداف برنامـههـای
توسعه اقتصادی – اجتماعي و فرهنگي كشور.
 -7-5تلش درجهت استفاده بهينه از منابع موجود باتوجه به نيازهای نسلهای آينده كشور.

راهكارها
ماده  -6جهت تحقق اهداف مذكور در اساسنامه هريك از اركان كنفدراسيون در چارچوب وظايف و اختيارات خود و
باتوجه به امكانات اجرايي ،سياستها و راهكارهای مناسبي را اختيار خواهد كرد كه اهم آنها و بدون هرنـوع محـدوديت
عبارتند از:
 -1-6آشنا كردن تشكلهای صنعتي – علمي – حرفهای و صنفي مرتبط با صنعت به وظايف و مسووليتهای آنهـا در
همبستگي و پاسخگويي به نيازهای جامعه مخصوصاً مصرفكنندگان.
 -2-6تقويت مشاركت و همكاری با دولت و مؤسسات و سازمانهای دولتي مخصوصاً در جهـت تحقـق اهـداف توسـعه
صنعتي كشور.
 -3-6كوشش در راه ترويج فرهنگ صنعتي در جامعه و درك اهميت صنعتگران ،كارآفرينان ،مـديران مبتكـر و نقـش
واحدهای توليدی در ايجاد اشتغال و درآمد و باالبردن رفاه و رفع نيازهای جامعه.
 -4-6فراهم نمودن امكانات و زمينههای انتقال فنآوری و بومي كردن آن دركشور با تكيه بـر ايجـاد تعـادل مولـد در
اجزاء تشكيلدهنده آن.
 -5-6افزايش بهرهوری و باالبردن بازدهي فعاليتهای مرتبط با صنعت با تاكيـد بـر اسـتفاده از ظرفيـتهـا و بـاالبردن
كارايي كليه عوامل توليد.
 -6-6ايجاد ارتباط مفيد ،سازنده و مستحكم بين فعاليتهای صنعتي در كشور بـا اقتصـاد و فعاليـتهـای صـنعتي در
سطح جهان.
 -7-6برقراری پيوند ساختاری بين صنايع كوچك ،متوسط و بزرگ به كمك بهرهگيـری از فـنآوريهـای پيشـرفته بـه
نحوی كه قابليتهای رقابت و برتريهای نسبي واحدهای توليدی متبلور گردد.
 -8-6فراهم كردن امكانات و زمينههای قانوني كاستن و حـذف موانـع گسـترش فعاليـت بخـش خصوصـي و تقويـت
مشاركت مردم درتصدی اموراقتصادی و صنعتي جامعه.
 -9-6فراهم نمودن زمينههای توسعه فعاليتهای تحقيقاتي كاربردی صنعتي از جمله از طريق ايجاد پژوهشكده.
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 -11-6فراهم كـردن امكانـات بهبـود كيفـي كاالهـای صـنعتي و قـدرت رقابـت آنهـا و بـاال بـردن سـطح و پوشـش
استانداردهای صنعتي.
 -11-6كمك به تدوين و اجراء سياستها و برنامههای واگذاری و فروش واحـدهای صـنعتي و خـدماتي غيرمـرتبط بـا
اعمال حاكميت دولت به مردم.
-12-6كمك به ايجاد بازارهای مالي (بورسها و شركتهای فعال در بازار سرمايه) از طريق ارايه آگاهي و اطلعات جهت
تسهيل تأمين نيازهای مالي بخش صنعت.
 -13-6كمك به ايجاد ارتباط مستقيم بين آموزش ابتدايي ،متوسطه و عالي با نيازهای حال و آتي صنايع كشور.
 -14-6كمك به ايجاد امكانات ورود و بهرهگيری از سرمايه ،اطلعات ،فنآوری فنـون و تجربيـات خـارجي در جهـت
تقويت اقتصاد ملي و صنايع كشور.
 -15-6تقويت توان مديريت صنعتي كشور و ارتقای سطح كمي و كيفيت مديريت صنايع از راه فراهمسـازی امكانـات
آموزشي كاربردی و مفيد مديران صنعت.
 -16-6كمك به برقراری ارتباط وتبادل اطلعات مربوط به صنعت با ديگر فعاليتهای اقتصادی از طريق تشـكلهـای
مشابه در سطح ملي و جهاني.
 -17-6كمك به جمعآوری ،تدوين و نشر اطلعات و آمارهای مربوط بـه جامعـه صـنعتي ،صـنعت و اموراقتصـادی از
طريق انتشار نشريه (ماهنامه ،هفتهنامه ،روزنامه) ،بولتن و تارنما و كتاب.
 -18-6كمك به نوسازی صنايع كشور و افزايش قابليت رقابت صنايع موجود و آتي در سطح استانداردهای جهاني.
 -19-6كمك به برنامههای توسعه صادرات صنعتي و حركت درجهـت جـايگزيني صـادرات نفـت خـام و مـواد اوليـه
باكاالهای توليدی.
 -21-6كمك و همكاری با نهادها و تشكلهايي كه در زمينه ارتقای بهرهوری بخش كشاورزی و استفاده بهينـه از آب و
خاك فعاليت دارند.
 -21-6كمك به ارتقای سطح كيفي خدمات صنعتي و خدمات فروش از طريق همكاری با تشـكلهای ايـن بخـش بـه
منظور باال بردن آموزشها و ارايه خدمات بهتر به مصرفكنندگان.
 -22-6همكاری با نهادها و سازمانهای ملي و بينالمللي جهت حفظ و بهبود محيط زيست و از ميان بردن آاليندهها.
 -23-6كمك و همكاری با نهادهای مسوول توسعه نيروی انساني شاغل درصنعت و بهبود روابط محيط كار به منظـور
باالبردن سطح ابتكار ،خلقيت ،عملكرد و رفاه نيروی انساني در مقياسهای جهاني.

اصول كار:
ماده  -7كنفدراسيون همواره براساس پيشرفت صنعت و روابط كار ،اصول كـاری را اتخـا خواهـدكرد تـا ايـن نهـاد
نماينده شايستهای برای صنعت كشور باشد.
بدون هر نوع محدوديت اهم اين اصول كار عبارت خواهد بود از:
 -1-7كنفدراسيون صنعت ايران مطالعات و اظهارنظرهای خود را به صورت تخصصـي و حرفـهای ،بـر پايـه دادههـای
آماری صحيح انجام و ارائه مينمايد.
 -2-7كنفدراسيون صنعت ايران در امر تدوين و اتخـا سياسـتهـا  ،برنامـه و راهكارهـا از روش مشـاركت و هـدايت
استفاده مينمايد.
 -3-7كنفدراسيون صنعت ايران درباره كليه مسايل مربوط به صنعت اطلع رساني و ارايه نظر ميكند.
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 -4-7كنفدراسيون صنعت ايران از كليه امكانات خود برای بهبود عملكرد بخش صنعت و حفظ محيط زيست استفاده
مينمايد و برای اين هدف به مسائل مربوط به استفاده بهينه از انرژی ،تحقيـق و توسـعه ،انتقـال و فـنآوری و بـومي
كردن آن ،توسعه صادرات صنعتي و خدمات فني ،توسعه منابع انساني ،باال بردن كيفيت و بازده اولويت ميدهد.
-5-7كنفدراسيون صنعت ايران برای گسترش تحقيقات صنعتي در كشور اقدامات الزم بعمل خواهد آورد.
-6-7كنفدراسيون صنعت ايران ميكوشد برای خود در سطح ملي و جهاني تصويری مثبت از همكاری و مشاركت
بهوجود آورد.
 -7-7كنفدراسيون صنعت ايران ميكوشد منشاء پيدايش و ارائه نظرات و پيشنهادات باشد.
 -8-7كنفدراسيون صنعت ايران برای آمادهسازی اعضاء و وابستگان آنها درامـر ايجـاد مـديريت و رهبـری تشـكلهای
صنعتي تلش ميكند امكانات آموزشي الزم را دركليه سطوح برای آنها فراهم سازد.
 -9-7كنفدراسيون صنعت ايران در جهت انجام وظايف خود از سازمان  ،امكانات تحقيقاتي و انتشـاراتي  ،كتابخانـه و
مركز اسناد مجهز و قوی برخوردارخواهد بود.
 -11-7كنفدراسيون صنعت ايران ارائه اطلعات و دراختيار گذاشتن منابع مشورتي و يافتن راه حل برای امور مربـوط
به فعاليت اعضاء در سطح كلن را از وظايف خود ميداند.
 -11-7كنفدراسيون صنعت ايران خدمات خود را بهطور متعادل دراختيار واحدهای توليدی بزرگ ،كوچك و متوسـط
ميگذارد.
 -12-7كنفدراسيون صنعت ايران از روش اتكـاء بـه آراء اسـتفاده مـينمايـد و بـرای نيـل بـه ايـن هـدف در تعيـين
سياستهای صنعتي و سازماني ،حداكثر كوشش خود را برای مشاوره و كس نظر به كار ميگيرد.
 -13-7كنفدراسيون صنعت ايران سياسـت برقـراری ارتباطـات ريشـهای دركـل كشـور و باكليـه اعضـاء و بـه طـور
غيرمستقيم با وابستگان به اعضاء را تعقي مينمايد و هدف آن شكلدهي روابط و خدمات از پايينترين سطح جامعـه
صنعتي به باال است.

فصل سوم  -عضويت
انواع عضويت و شرايط آن
ماده  -8كنفدراسيون دارای سه نوع عضو است:
 -1-8عضو اصلي :كليه تشكلهای صنعتي – حرفهای – علمي و صنفي مرتبط با صنعت كشور كه به صـورت رسـمي و
با كس مجوز از سازمانهای يربط فعاليت دارند با تصوي كميته عضويت كنفدراسـيون بـه عضـويت اصـلي پذيرفتـه
ميشوند كه عضويت خود را توسط نمايندهای كه تعيين و معرفي مينمايند اعمال ميكنند.
 -2-8عضو افتخاری :اشخا حقيقي يا حقوقي كه منشاء خدمات برجستهای بـه بخـش صـنعت باشـند بـا پيشـنهاد
دبيركل و تصوي هيأت مديره به عضويت افتخاری كنفدراسيون خواهد بود.
 -3-8عضو وابسته :شركتهای سرمايهگذاری ،سازمانهای مالي بزرگ پذيرفته شـده در بـورس اوراب بهـادار ،شـركتهای
مادر تخصصي و واحدهای عمده و كل" شركتهايي كه فعاليتشان مرتبط با صنعت اسـت مـيتواننـد بـه عنـوان عضـو
وابسته پذيرفته شوند .اين گونه اعضا در كليه فعاليتهای كنفدراسيون شركت خواهند داشت و در مجـامع عمـومي نيـز
شركت نموده و حق اظهار نظر خواهند داشت ولي در رأیگيريها شركت نمي نمايند.
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تبصره -پس از دو سال با تصوي كميته عضويت اعضای وابسته ميتوانند عضو اصلي شوند.
ماده  -9شرايط عضويت اعضاء و نماينده تشكلهای عضو كه كليه تعهـدات و امتيـازات عضـويت توسـط آنهـا اعمـال
ميشود ،آثارمترت بر تعوي نماينده تشكلهای عضو ،نحوه تعليق و يا سل عضـويت از اعضـاء و يـا نماينـده اعضـاء
نحوه رسيدگي به هر نوع تخلف كه از طريق هيأت مـديره پيشـنهاد مـيشـود و بـه تصـوي مجمـع عمـومي عـادی
كنفدراسيون ميرسد اعمال خواهد شد.
تبصره -اشخا

حقيقي كه به عنوان نماينده تشكلهای مؤسس در تاسيس كنفدراسيون نقش و فعاليت داشـتهانـد،

مادامالعمر عضو افتخاری كنفدراسيون بوده از حـق رأی دادن در مجـامع عمـومي و انتخـاب شـدن در هيـأت مـديره
برخوردار ميباشند.

فصل چهارم – سازمان وتشكيالت
اركان كنفدراسيون

ماده  -11اركان كنفدراسيون عبارتنداز:
-

مجامع عمومي
هيأت مديره
بازرس

ماده  -11كنفدراسيون تحت نظر اركان فـوب دارای سـاختاری متشـكل از شـورای مشـورتي  ،شـوراهای منطقـهای،
شوراهای استاني ،مديران ،مشاوران كميتهها ،دبيرخانه مركزی ،دبيرخانههای استاني و منطقـهای اسـت كـه براسـاس
آييننامه مصوب مجمع عمومي فعاليت مينمايند.
تبصره -شورای مشورتي كه تعداد آنها  15نفر ميباشد از سوی هيأت مديره انتخاب ميشوند.

مجامع عمومي
ماده  -12مجامع عمومي باالترين مرجع تصميمگيری كنفدراسيون صنعت ايران است كه به صورت عادی يـا عـادی
بطور فوبالعاده يا فوبالعاده تشكيل ميشود.
تبصره – نماينده اعضايي كه در مجمع عمومي شركت ميكنند ميتوانند حـداكثر از دو عضـو ديگـر وكالـت داشـته
باشند به شرطي كه قبل از رسميت يافتن مجمع عمومي وكالت نامـه خـود را بـه دبيرخانـه كنفدراسـيون ارائـه داده
باشند.
ماده -13دعوت برای تشكيل مجامع عمومي اعم از عادی يـا فـوبالعـاده پـس از اطـلع بـه وزارت كشـور از طريـق
دعوتنامه كتبي يا يكي از روشهای اطلعرساني (پيامك ،نامه ،ارسال نمابر ،درج در تارنما و يا نشريه كنفدراسيون) و يا
انتشار آگهي در روزنامه كثيراالنتشار منتخ كنفدراسيون به آخرين نشاني اعضاء كه در كنفدراسـيون موجـود اسـت.
حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه مجمع انجام مييابد.
ماده -14كليه مجامع عمومي اعم از عادی ،عادی به طور فوبالعاده و يا فوبالعاده بـا حضـور نصـف بـه عـلوه يـك
اعضاء رسميت مييابد .چنانچه در دعوت نخست اكثريت حاصل نشود ،مجمع بعدی حداقل به فاصـله پـانزده روز بعـد
براساس دعوت رسمي تشكيل مي شود .مجمع دوم باتعداد اعضاء حاضر رسميت مييابد.
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تبصره  -1فهرست اعضاء واجد شرايط رای سه روز قبل از تشكيل هر مجمع توسط دبيرخانـه تهيـه و پـس از تأييـد
بازرس كنفدراسيون دراختيار هيأت رييسه مجمع قرار ميگيرد.
تبصره  -2ملك تشخيص افراد حاضر در جلسات مجمع عمومي صورت حضور و غيابي است كه اعضاء در بـدو ورود
آن را اصالتاً يا وكالتاً امضاء ميكنند.
ماده  -15جلسات مجامع عمومي توسط رييس هيأتمديره و در غياب ايشـان ،توسـط مسـنتـرين عضـو حاضـر در
مجمع گشايش مييابد و بلفاصله هيأت رييسهای مرك از يك رييس و دو ناظر از ميان اعضا و يك منشي از اعضـا و
يا خارج آن برای اداره جلسه انتخاب ميشوند.
هيأت رييسه مجمع موظف به كنترل صورت حضور و غياب اعضاء و اطمينان از حصول رسميتهای الزم است.
تبصره  -1درمواردی كه عزل و يا انتخاب اعضاء هيأت مديره و يا بازرس در دستوركار مجمع قرار دارد .رييس جلسه
و نظار بايد خارج از دارندگان سمتهای فوب و يا داوطلبان احراز سمتهای مزبور انتخاب شوند.
تبصره  -2صورتجلسه مجمع عمومي توسط منشي تهيه و پس ازامضای رييس مجمع و نظار برای اطلع و اجرا به
هيأتمديره كنفدراسيون ابلغ ميشوند.
درمواردی كه تصميمات مجمع عمومي شامل اموری باشدكه بايد به ثبت برسد و يا به اطلع مقامـات رسـمي رسـانده
شود ،هيأتمديره موظف به انجام آن در مهلت مقرر خواهد بود.
ماده  -16درمواقعي كه مجامع اعم از عادی و يا فوبالعاده نسبت به تمام مـواردی كـه در دسـتوركار آنهـا قـرار دارد
نتواند رسيدگي و اخذ تصميم نمايند ،مجمع ميتواند به عنوان تنفس تعطيل شود ،به شرطي كه مجمع بعدی حداقل
با همان اكثريت و همان هيأت رييسه ،حداكثر تا دو هفته بعد تشكيل شود.
تبصره – اعلم تنفس تا سه بار مجاز است و تاريخ بعدی كه برای مجامع تعطيـل شـده بـه عنـوان تـنفس تصـوي
ميشود نياز به تشريفات آگهي و اعلم كتبي برای اطلع اعضاء ندارد.
ماده  -17مجامع اعم از عادی يا فوبالعاده ميتواند تصميمگيری درباره برخي از موارد دستورجلسه خود را به هيـأت
مديره محول كند .دراين گونه موارد هيأت رييسه مجمع تصميم اتخا شده توسط هيأت مديره را بـه عنـوان تصـميم
مجمع در صورتجلسه مجمع عمومي منعكس مينمايد.
تبصره – درصورت تصوي احاله تصميمگيری از مجمع عمومي به هيأت مديره ،هيأت مزبور حداكثر ظرف سـه روز
بايد تشكيل جلسه داده و اخذ تصميم نمايد  .هيأت رييسه مجمع عمومي بايد جريـان مزبـور را عينـاً در صورتجلسـه
منعكس نمايد  .اين گونه تصميمگيری مانند تصميمگيری مجمع عمومي اعضاء تلقي مـيشـود و دارای همـان قـدرت
قانوني است.

مجامع عمومي عادي
ماده  -18مجمع عمومي عادی ساالنه ،حداكثر تا چهارماه پس از پايان سال مالي بنا بـه دعـوت هيـأت مـديره و بـه
ترتي مقرر در اين اساسنامه تشكيل ميشود .در موارد مقتضي ميتوان در هر موقع از سال مجمع عمومي عادی را به
طور فوبالعاده بنا به درخواست هيأت مديره يا يك سوم از اعضاء و يا بازرس تشكيل داد.
ماده  -19مجمع عمومي عادی ميتواند نسبت به همه امور كنفدراسيون به جز آن چه در صلحيت مجمـع عمـومي
فوبالعاده است تصميمگيری نمايد .اهم وظايف مجمع عمومي عادی به شرح زير است:
الف  :انتخاب اعضاء هيأت مديره از ميان اعضای مجمع
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ب :انتخاب بازرس
پ :استماع گزارش هيأت مديره و بازرس و رسيدگي به آنها
ت :تعيين خط مشي كلي كنفدراسيون
ث :بررسي و تصوي پيشنهادهای هيأتمديره
ج :بررسي صورتهای مالي ترازنامه و بودجه ساالنه و تصوي آنها
چ :انتخاب روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهيها و دعوتنامهها
تصميمات مجمع عمومي عادی اعم از جلسه اول يا دوم با رای موافق اكثريت اعضای حاضر در جلسه معتبر است مگر
درمورد انتخابات اعضای هيأتمديره و يا بازرس كه اكثريت نسبي ملك تصميمگيری مجمع است.

مجامع فوقالعاده
ماده  -21وظايف مجمع عمومي فوبالعاده به شرح زيراست:
الف :تصوي تغييرات و اصلحات اساسنامه
ب :اتخا تصميم در مورد انحلل كنفدراسيون و انتخاب مدير يا مديران تصفيه
پ :عزل از يك تا تمام اعضای هيأتمديره يا بازرس و انتخاب افراد جانشين دراين گونه موارد.
تصميمات مجامع عمومي فوبالعاده اعم از جلسه اول يا دوم بـا رای موافـق دوسـوم اعضـای حاضـر در جلسـه معتبـر
خواهد بود .درمواقعي كه عزل برخي يا تمام اعضای هيأت مديره يا بازرس اعم از اصلي يا عليالبدل به تصوي مجمـع
فوبالعاده ميرسد ،پس از جايگزين شدن اعضاء عليالبدل به جای اعضای عزل شده درصورتيكه تعداد اعضـاء هيـأت
مديره كامل نشده باشد و يا بازرس عليالبدل وجود نداشته باشـد مجمـع بايـد در همـان جلسـه نسـبت بـه انتخـاب
اشخا جديد برای تكميل اعضاء هيأت مديره و يا بـــازرس اخذ تصميم نمايد.
برای انتخاب اشخا  ،اكثريت نسبي ملك تصميمگيری است.

هيأت مديره
ماده  -21هيأت مديره كنفدراسيون مرك از  9نفر اشخا

حقيقي به عنوان اعضای اصلي و سه نفر به عنوان عضـو

عليالبدل است كه توسط اعضای مجمع عمومي در مجمع عمومي برای مدت  3سال انتخاب ميشوند.
تبصره  -1عضويت در هيأت مديره افتخاری است و انتخاب مجدد اشخا

برای دو دوره متوالي ديگر بلمانع است.

تبصره  -2جلسات هيأت مديره با اكثريت دوسوم اعضاء رسميت مييابد و تصميمات آن بـا رای اكثريـت نصـف بـه
اضافه يك اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
تبصره  -3اعضاء عليالبدل هيأت مديره بدون حقرای ميتوانند در جلسات هيأت مديره شركت نمايند.
ماده  -22سل شرايط عضويت در هيأت مديره تنها در صورت فوت ،استعفا و يـا شـمول مـاده  111قـانون تجـارت
درخلل مدت ماموريت هيأت مديره .دراين صورت عضو عليالبدل بعدی برای مدت باقيمانده جانشين شـخص مزبـور
خواهد شد.
تبصره – درصورتي كه پس از جانشين شدن اعضاء عليالبدل تعداد اعضاء هيأت مديره كامل نشده باشـد و بـيش از
سه ماه به انتخابات مجدد اعضاء هيأت مديره باقي مانده باشد ،برای تكميل اعضاء هيأت مديره ميتوان مجمع عمومي
را دعوت نمود مدت خدمت منتخبين جديد برای مدت باقيمانده هيأت مديره خواهد بود.
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وظايف هيأت مديره
ماده  -23هيأت مديره برای اداره كنفدراسيون در چارچوب مفاد اين اساسنامه دارای اختيارات الزم ميباشد كه اهم
آنها عبارتنداز:
الف -بررسي وتصوي آيين نامههای اجرايي كنفدراسيون برمبنـای مفـاد اساسـنامه كـه توسـط دبيـر كـل پيشـنهاد
ميشود.
ب – اجرای مفاد اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي.
پ -تهيه برنامههای ساالنه كنفدراسيون جهت ارائه به مجمع عمومي برای تصوي نهائي.
ت انتخاب دبيركل ازبين اعضای كنفدراسيون يا خارج از اعضاء و تعيين حقوب و مزايا و شرايط كار و اختيارات وی.
ث -تعيين سياستها ،شيوهها و راهكارهای گسترش كنفدراسيون و پيشنهاد آن به مجمع.
ج -بررسي و اظهارنظر نسبت به برنامههای كوتاهمدت و ميانمدت كنفدراسيون كه توسط دبير كل به هيـأت مـديره
ارائه ميشود.
چ  -بررسي عملكردها و فعاليتهای انجام شده توسط دبيركل و مشورتهـای الزم بـا وی در زمينـههـای مـرتبط بـا
وظايف كنفدراسيون.
ح – پيشنهاد بودجه ساالنه به مجمع عمومي.
خ – طرح و بحث و اتخا تصميم درباره هر موضوعي درباره كنفدراسيون و اهداف آن در چارچوب اساسنامه.
د -برنامهريزی برای انجام كليه اموری كه از سوی مجامع به هيأت مديره احاله ميگردد.
ذ – تهيه و تصوي ساختار و نمودار سازماني متناس با سياستها ،راهكارها و اصول وظايف كنفدراسيون.
ر -ايجاد كميتههای تخصصي و انتصاب دبير آنها با پيشنهاد دبيركل.
ز -تصوي حقوب ،مزايا و پاداش مديران در چارچوب نمودار سازماني براساس پيشنهاد دبيركل.
ژ -گشايش و يا بستن حسابهای بانكي.
س – نگاهداری اموال ،تعقي جريانهای قضايي و ثبتي دركليه مراحل قانوني در دادگاهها و تعيين داور و تعيين وكيل
و عزل آنان ،حل و فصل دعاوی از راه سازش و درصورت اقتضا واگذاری تمام و يا قسمتي از اختيارات مربـوط بـه ايـن
بند به هر شخص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي با حق توكيل.
ش – انجام معامله در مورد نقلوانتقال اموال كنفدراسيون و تبديل به احسن يا رهنگذاری و فك رهـن و وام گـرفتن،
پذيرفتن نظارت يا توليت موقوفات خا پس از تصوي مجمع.
ص – تصوي استفاده از خدمات مشاوران و كارشناسان غيرموظف و انجام طرحهای تحقيقاتي
ض -تصوي عضويت كنفدراسيون در مجامع داخلي و بينالمللي با كس نظر شورا.
تبصره  -1هيأتمديره در اولين جلسه خود كه حداكثر يك هفته بعد از انتخابات تشكيل مـيگـردد يـك نفـر را بـه
عنوان رييس ،يك نفر را به عنوان ناي رييس اول ،يك نفر را به عنوان ناي رييس دوم ،يك نفر را به عنوان خزانـهدار
و يك نفر را به عنوان دبيرجلسات هيأتمديره با رأی مخفي انتخاب ميكند.
تبصره  -2چگونگي تشكيل جلسات و اداره آن در آئيننامهای كه توسط هيأت مـديره تعيـين و تصـوي مـيشـود،
خواهد بود.
تبصره  -3هيوت مديره حداقل هر  15روز يكبار تشكيل جلسه خواهـد داد ،درمواقـع ضـروری بـا پيشـنهاد رئـيس
هيأت مديره يا دبيركل كنفدراسيون و يا تقاضای يك سوم اعضاء هيأت مديره ميتواندتشكيل جلسه دهد.
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تبصره  -4شركت اعضاء هيأت مديره در جلسات آن الزامي است و غيبت هريك از آنها بـدون عـذر موجـه و بـدون
اطلع قبلي در سه جلسه متوالي و يا پنج جلسه متناوب در يك سال در حكم استعفای آن عضو از هيأت مديره است.
تبصره  -5صورتجلسات و مصوبات هيأت مديره توسط دبير جلسات هيأت مديره تهيه و به امضای اعضای حاضـر در
جلسه خواهد رسيد و يك نسخه از آن در محل كنفدراسيون نگهداری خواهد شد.
تبصره  -6هيأت مديره سه ماه قبل از پايان دوره تصدی خود بايد نسبت بـه دعـوت مجمـع عمـومي عـادی جهـت
انتخاب اعضای هيأت مديره جديد و مجمع (كنفدراسيون) صنعت ايران اقدام كند ،تا انتخاب اعضـای جديـد و انجـام
تشريفات قانوني مربوط به ثبت و اعلم اسامي آنها هيأت مديره قبلي به وظايف خود ادامه خواهد داد.

شوراهاي منطقهاي
ماده  – 24براساس آييننامه تشكيل شوراها و درصورت تصوي هيأت مديره برای تعداد معيني از استانهای همجوار
يكديگر ميتوان شوراهای منطقهای تشكيل داد.
هيأت اجرايي شورای منطقه مرك از نمايندگان شوراهای استان است كه از هر استان دو نفر به انتخاب هيأت رييسه
هر استان و از ميان آنها تعيين و معرفي ميشوند.
تبصره  – 1هيأت اجرايي منطقه از بين خود يك رييس – يك ناي ريـيس و يـك خزانـهدار و يـك دبيـر انتخـاب
مينمايد.
تبصره  -2حداكثر شش منطقه در كشور ميتوان تشكيل داد.

شوراهاي استاني
ماده  -25براساس آييننامه تشكيل شوراها در هر استان ميتوان توسط اعضـاء كنفدراسـيون در آن اسـتان شـورای
استاني را تشكيل داد .هر شورای استاني دارای  5نفر عضو هيأت رييسه خواهد بودكـه توسـط اعضـاء در يـك مجمـع
عمومي انتخاب ميشوند.
تبصره -1هيأت رئيسه از بين خود يك رييس – يك ناي رييس – يك خزانهدار و يك دبيـر انتخـاب مـينماينـد و
درصورت تشكيل شورای منطقه دو نفر را به عنوان نماينده انتخاب و به شورای مزبور معرفي مينمايند.
تبصره  -2شوراهای استاني ميتوانند در شهرستانهای تابع استان براساس اجازهای كه از هيأت مديره كنفدراسـيون
دريافت مينمايند نمايندگي ايجاد نمايند.

بازرس
ماده  -26مجمع عمومي يك نفر از افراد اعضای اصلي را به عنـوان بـازرس اصـلي و يـك نفـر را بـه عنـوان بـازرس
عليالبدل با اكثريت نسبي به مدت يك سال انتخاب ميكند.
تبصره  -1انتخاب مجدد بازرس بلمانع است.
تبصره  -2خدمات بازرس افتخاری است ولي مجمع عمومي درصورت اقتضاء بنا به پيشنهاد هيأت مـديره مـيتوانـد
برای وی حقالزحمه مناس تعيين نمايد.
ماده  -27وظايف بازرس به شرح زير است:
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الف :بررسي اسناد و اوراب مالي كنفدراسيون و تهيه گزارش برای هيأت مديره.
ب :مطالعه گزارش ساالنه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد برای اطلع مجمع عمومي.
پ :گزارش هرگونه تخلف دبير كل ،هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي.
ت :اقداماتي كه بر طبق قانون تجارت جزو وظايف بازرس پيشبيني شده است.
تبصره  -1اسناد و مدارك كنفدراسيون اعم از مالي وغيرمالي ،در هر زمان و بدون قيد و شرط ،درصورت درخواسـت
بازرس بايد به وسيله هيأت مديره دراختيار وی قرار گيرد.
تبصره  -2بازرس ميتواند در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأی شركت نمايد.

دبيركل
ماده  -28دبيركل كنفدراسيون توسط هيأت مديره از بين اعضاء يا خارج از آن انتخاب مـيشـود و مسـوول اجـرای
اساسنامه و فراهم نمودن امكانات نيل به كليه اهداف ،وظايف ،راهكارها و خطمشيهای مصوب كنفدراسيون زيـر نظـر
هيأت مديره ميباشد .درصورتي كه دبيركل عضو هيات مديره باشد مدت خـدمت او همـان مـدت عضـويت در هيـأت
مديره است و انتخاب مجدد او برای دورههای بعدی بلمانع است.
ماده  -29اختيارات دبيركل را هيأتمديره تعيين ميكند و اهم وظايف دبيركل كنفدراسيون به شرح زير ميباشد:
الف :تهيه و تدوين برنامه و بودجه كنفدراسيون و ارائه آن به هيأتمديره جهت بررسي و تصوي .
ب :تهيه ساختار سازماني مناس برای انجام امور برنامهريزی و اجرايي كنفدراسيون متناس با سياستها و راهكارهـا و
اصول وظايف كنفدراسيون و ارائه آن به هيأت مديره جهت بررسي وتصوي .
پ :تعيين كميتههای تخصصي كنفدراسيون و پيشنهاد آن به هيأتمديره جهت تصوي مانند:
كميتههای انرژی وسوخت ،ارتباطات از راهدور ،راه و راهآهن ،بنادر ،حمل ونقل هوايي ،سياسـتهای پـولي ،سياسـتهای
سرمايهگذاری خارجي ،بازار سرمايه ،سياستهای تجاری ،بودجه (مالياتهای مستقيم و غير مستقيم) كشاورزی ،اشتغال،
اصلح بخش عمومي ،اصلحات ساختاری ،امور بخش خصوصي (مقرراتزدايي ،آزاد سازی ،حذف كنترلهـای غيـرالزم)
گمرك و امورگمركي ،انتقال تكنولوژی ،نيروی انساني و مديريت ،بانكداری ،امور روابط و همكاريهای بين المللي.
ت :معرفي و پيشنهاد دبيران كميتههای تخصصي و تهيه تدوين شرح وظايف آنهـا و پيشـنهاد آنـان بـه هيـأتمـديره
جهت تصوي .
ث :استخدام كليه پرسنل مورد نياز متناس با ساختار سازماني مصوب هيأت مديره كنفدراسيون.
ج :نگاهداری اموال و حفظ و حراست از اموال (منقول و غيرمنقول) كنفدراسيون.
چ :مسووليت اجرای صحيح و به موقع كليه امور اداری و مالي به عهده دبيركل خواهد بود.
ح :حضور در جلسات مختلف وزارتخانه ها و ديگر سازمانها.
خ :تهيه و تدوين آييننامههای الزم و ارائه آن برای تصوي به هيأت مديره.
د :پيگيری مسائل و امور قضايي وثبتي دركليه مراحل قانوني و عنداللزوم تعيين وكيـل قـانوني بـرای دفـاع از حقـوب
كنفدراسيون در مراجع يربط.
ذ :تقاضای تشكيل جلسات فوبالعاده هيأتمديره.
ر :دبيركل موظف است درچارچوب وظايف و اختيارات بازرسان همكاری الزم با آنها را معمول دارد.
تبصره  -1دبيركل نماينده اجرايي كنفدراسيون است كه تشكيلت كنفدراسـيون تحـت نظـر او فعاليـت مـيكنـد و
وظايف خود را ميتواند توسط مشاوران و كارشناسان كنفدراسيون و مديران بخشهای مختلف اعمال نمايد.
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تبصره -2دبيركل حق حضور در هيأتمديره ،شورای مركزی ،شوراهای منطقهای و استاني و كليه كميتههـا را دارد
و موظف به ارائه گزارش هيأتمديره به مجامع عمومي است.

فصل پنجم – امورمالي
سال مالي
ماده  -31سال مالي كنفدراسيون از اول فروردين هر سال شروع مـيشـود و در روز  29اسـفندماه سـال بعـد پايـان
مييابد.

صاحبان امضاي مجاز
ماده  -31كليه اوراب و اسناد تعهدآور كنفدراسيون و همچنين كليه چكها و بروات و سـفتههـا و سـاير اوراب بهـادار
وتعهدآور به ترتيبي و توسط اشخاصي كه هيأت مديره تعيين ميكند امضاء ميشود.
هيأت مديره همچنين نحوه امضای مكاتبات عادی و جاری و شخص و يا اشخاصي كه حق امضای آنـرا دارنـد تعيـين
خواهد نمود.

منابع مالي:
 -32منابع مالي كنفدراسيون از طريق زير تامين ميشود:
 -1حق عضويت
 -2كمك اعضاء و اشخا ثالث از طريق هدايا ،بخشش و يا درآمد موقوفات واگذاری به كنفدراسيون
 -3ارائه خدمات فني -كارشناسي ومشاوره ای به اعضاء و سازمانها
 -4چاپ كت و نشريات
 -5ساير منابع كه به تصوي هيأت مديره رسيده باشد.
تبصره -1درصورتيكه دراثر فعاليت های كنفدراسيون درآمدی حاصـل شـود .كليـه درآمـد مزبـور جـزو منـابع مـالي
كنفدراسيون منظور و صرف هزينههای كنفدراسيون ميشود.

فصل ششم  -مقررات متفرقه
آييننامه اجرايي
ماده  -33آييننامههای اجرايي اين اساسنامه پس از تصوي هيأت مديره قابل اجرا خواهد بود.
تبصره – مدارك ،پروندهها و اسناد كنفدراسيون در دفترمركزی آن نگهداری ميشود.

تغييرات اساسنامه
ماده  -34هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه و اركان كنفدراسيون درصورتي معتبر است كه به تأييد كميسـيون مـاده
 11قانون فعاليت احزاب و جمعيتها رسيده باشد.
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تبصره  -1محل كنفدراسيون صنعت ايران و اقامتگاه اعضای هيأتمديره و تغييرات بعدی آن بايـد بـه اطـلع وزارت
كشور برسد و مادام كه اطلع داده نشده است ،استناد به آن معتبر نخواهد بود.
تبصره  -2كنفدراسيون دارای مهر و آرم مخصوصي است كه با تصوي هيأتمديره و كس مجوزهای قـانوني مـورد
استفاده قرار ميگيرد.
تبصره  -3درصورت انحلل كنفدراسيون ،مجمع عمومي فوبالعاده ،هيأت تصفيهای را انتخاب خواهد نمـود .هيـأت
مزبور موظف است پس از ادای ديون و وصول مطالبات كنفدراسيون ،نسبت به واگذاری هرگونه دارايـي باقيمانـده آن
به يكي از مراكز آموزشي و پژوهشـي و يـا مؤسسـات خيريـه داخـل كشـور بـا اطـلع وزارت كشـور و نظـارت وزارت
اموراقتصادی و دارايي اقدام نمايد.
هيأت مذكور همچنين موظف است يك نسخه از شرح كامل اموال واگذار شده را به كميسيون ماده  11قانون فعاليـت
احزاب و جمعيتها ارسال دارد.

تعداد مواد
ماده  -35اين اساسنامه مشتمل بر  35ماده و  35تبصره است كه در اجلس مجمع عمومي فوبالعاده متشـكل در
مورخ  1393/7/29بتصوي رسيد.
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