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اساسنامه موسسه باشگاه انديشه ورزان نفت و نيروي ايرانيان
فصل اول ـ كليات
ماده  1ـ نام موسسه باشگاه انديشهورزان نفت و نيروي ايرانيان ميباشد كه از اين پس در اين اساسنامه موسسه ناميده ميشود.
ماده  2ـ موضوع و زمينه فعاليت
استفاده بهينه از ظرفيتها و تجربههاي اشخاص برجسته با توانمنديهاي راهبردي ،مديريتي ،تخصصي و حرفهاي در زمينههاي مختلف نفت،
نيرو انواع انرژي و صنايع در شاخههاي مختلف مرتبط و نيز انجام پروژهها و ارايه خدمات ،مشاوره و مطالعات در زمينه مديريت و ارائه راهكارها
و پيشنهادها و بهبود روشهاي مديريتي و ارائه خدمات پژوهشي در زمينه موضوع موسسه و انتشار نشريات مجالت و گزارشهاي آماري و
تخصصي در زمينه موضوع موسسه پس از اخذ مجوزهاي مورد نياز.
ماده  3ـ نوع فعاليت
موسسه داراي شخصيت حقوقي مستقل و غيرتجاري و مشمول ماده  485قانون تجارت ميباشد.
ماده  4ـ تابعيت و مركز موسسه
موسسه تابعيت ايراني دارد و مركز آن در تهران به نشاني خيابان شريعتي ،خيابان وحيد دستگردي( ظفر) ،شماره  ،051طبقه همكف
،كدپستي 0404459440ميباشد .هيات مديره مي تواند مركز و نشاني شركت را به هر كجا كه مصلحت بداند منتقل و يا شعبه ها و نمايندگي-
هاي آن را در داخل و خارج كشور حسب مقررات اين اساسنامه دائر نمايد.
ماده  5ـ مدت
موسسه از تاريخ تاسيس به مدت نامحدود تشكيل ميگردد.
ماده  6ـ سرمايه موسسه
سرمايه موسسه مبلغ يكصد ميليون ريال است كه تماماً توسط موسسان به صورت هبه غيرقابل برگشت پرداخت گرديده است.
فصل دوم ـ اركان
ماده  -7اركان موسسه به شرح زير ميباشد:
-0هيات امنا

 -2شورايعالي

 -9مجمع اعضا  -5هيات مديره  -4بازرس قانوني

ماده  –8هيات امنا
هيات امنا ،باالترين ركن موسسه بوده كه متشكل از 7نفر ميباشد .ليكن در ابتداي تشكيل موسسه ،اعضاي هيات امنا همان  9نفر موسسان
آن ميباشند .موسسان حداكثر ظرف مدت  6ماه از تاريخ ثبت موسسه ،نسبت به تعيين  5نفر ديگر به عنوان اعضاي هيات امنا اقدام مينمايند.
همه اعضاي هيات امنا ،داراي حق راي مساوي در هيات امنا ميباشند.
هيات امنا با تركيب كامل خود ( متشكل از  7نفر ) در نخستين جلسه خود نسبت به تعيين  4نفر به عنوان اعضاي علي البدل هيات امنا با قيد
ترتيب ،اقدام ميكند تا در صورت استعفا ،فوت ،ناتواني از انجام وظايف و يا هر گونه حادثهاي كه منجر به عدم امكان حضور دراز مدت فردي
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از اعضاي اصلي در هيات امنا شود به ترتيب مرقوم در اين مصوبه اعضاي علي البدل ( بدون نياز به طي هيچ فرايند اضافي و بهطور خودكار )
به عضويت اصلي در هيات امنا درآمده و تعداد اعضاي هيات امنا را تكميل كنند .در اين حالت هيات امنا موظف است به فوريت فرد و يا افراد
جديدي را به عنوان عضو و يا اعضاي جديد علي البدل هيات امنا تعيين و معرفي نمايد .در صورتي كه تعدادي از اعضاي علي البدل هيات امنا
نيز به هر دليل ( به طور اختياري يا قهري ) نخواهند و يا نتوانند به همكاري با هيات امنا ادامه دهند ،هيات امنا موظف است كه به فوريت
جايگزين ايشان را تعيين و معرفي نمايد .بهطوري كه در هر دو حالت همواره فهرست كاملي از اعضاي علي البدل و ترتيب جايگزيني ايشان با
اعضاي اصلي موجود باشد.
ماده  -9وظايف هيات امنا :
تصميمگيري در موارد زير انحصارا با هيات امنا ميباشد:
 تعيين سياستها و راهبردهاي اصلي موسسه و پيگيري اعمال آنها
 نصب و عزل اعضاي شورايعالي
 نظارت عاليه بر جريان فعاليتهاي موسسه براي حفظ شوونات كلي آن از طريق شورايعالي
 افزايش يا كاهش سرمايه موسسه
 هرگونه تغيير و اصالح در اساسنامه موسسه
 انحالل موسسه
تبصره – تا زمان تشكيل مجمع عمومي عادي اعضا و تعيين و نصب اعضاي شورايعالي ( به ترتيب مقرر در مواد 01و00اين
اساسنامه ) ،هيات امنا ،وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي اعضا و نيز شورايعالي را بر عهده خواهد داشت.
ماده -10شورايعالي
شورايعالي متشكل از  02تا  06نفر ميباشد كه از ميان اعضاي پيوسته ( به ترتيب تعريف شده در ماده  20همين اساسنامه ) ،به پيشنهاد مجمع
عمومي عادي اعضا ،توسط هيات امنا انتخاب و منصوب ميشوند .مدت عضويت در شورايعالي 9سال ميباشد.
وظايف شورايعالي به قرار زير است:
-0-01نصب و عزل اعضاي هيات مديره و تعيين حقالزحمه ايشان
-2-01نصب و عزل بازرس اصلي و عليالبدل و تعيين حقالزحمه ايشان
-9-01تصويب برنامه و بودجه ساالنه موسسه
-5-01تصويب صورتهاي مالي ساالنه مؤسسه
-4-01اتخاذ تصميم در مورد نحوه استفاده از سود ويژه حاصل از فعاليت مؤسسه و نيز تعيين ميزان ذخيره استهالك
دارائيهاي موسسه در چارچوب مفاد اساسنامه
-6-01استماع گزارش دورهاي هيات مديره در خصوص پيشرفت فعاليت مؤسسه و اظهارنظر در مورد آن در صورت نياز.
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ماده  -11مجمع عمومي اعضا
مجمع عمومي اعضا به دو گونه زير تشكيل ميگردد:
-0- 00مجمع عمومي عادي اعضا :اين مجمع با دعوت از همه اعضاي پيوسته و افتخاري موسسه ( به ترتيبي كه در ماده  20اين اساسنامه
تعريف شده است ) ،ساالنه حداقل يكبار تشكيل ميشود .نصاب رسميت اين جلسات مجمع منوط به حضور اعضاي افتخاري نيست .در موارد
ضروري با تصميم هيات مديره اين مجمع به صورت فوقالعاده تشكيل خواهد شد.
اختيارات مجمع عادي به ترتيب زير خواهد بود:
-0پيشنهاد يک و نيم برابر افراد مورد نياز براي عضويت در شورايعالي به هيات امنا
-2پيشنهاد  2برابر افراد مورد نياز براي عضويت در هيات مديره به شورايعالي براي انتخاب اعضاي هيات مديره
-9پيشنهاد  2برابر اشخاص ذيصالح براي نصب به عنوان بازرس اصلي و عليالبدل به شورايعالي
-5اظهارنظر در خصوص برنامه و بودجه ساالنه موسسه كه توسط هيأت مديره پيشنهاد ميشود.
-4استماع گزارشهاي دورهاي هياتمديره در خصوص پيشرفت فعاليت مؤسسه و ارائه نظر مشورتي در مورد آنها به
هياتمديره و يا شورايعالي
-6اظهار نظر در مورد گزارش عملكرد ،گزارش بازرس قانوني وصورتهاي مالي موسسه
-7ارائه هرگونه پيشنهاد ونظر مشورتي به شورايعالي براي بهبود جريان امور در موسسه
تبصره– دعوت از اعضا براي شركت در جلسه مجمع عمومي عادي ،توسط رييس هيات مديره به صورت كتبي و يا با استفاده از
نشاني اينترنتي اعضا ،دست كم  4روز پيش از تاريخ برگزاري جلسه صورت خواهد گرفت .جلسات مجمع عمومي عادي با حضور
چهل درصداز اعضاي پيوسته رسميت مييابد .در صورتي كه در مرحله نخست تعداد حاضران به اين حد نصاب نرسد ،دعوت براي
جلسه بعد مجمع عمومي عادي دست كم براي  01روز بعد انجام و اين جلسه با هر تعداد از اعضاي حاضر رسميت خواهد يافت.
 -2-00مجمع عمومي ماهانه اعضا :اين مجمع هر ماه يک جلسه خواهد داشت ( و تمامي اعضاي پيوسته ،افتخاري و وابسته موسسه ميتوانند
در آن شركت كنند ) كه در آن ،هياتمديره و حسب مورد شورايعالي ،اخبار داخلي و خارجي پيشرفتها و تحوالت در حوزه فعاليت موسسه
وگزارش عملكرد كميتههاي تخصصي از اعضاء و نيز ساير فعاليتها ،خدمات ارائه شده و برنامههاي موسسه را به اطالع اعضاء ميرسانند و در
آن با دعوت از صاحبنظران عضو و يا غيرعضو در موسسه به طرح مباحث حرفهاي و تخصصي در حوزه فعاليت موسسه مبادرت كرده و در
خصوص آنها به بحث و اظهارنظر ميپردازند .تشكيل اين جلسات منوط به حد نصاب شركت اعضاء نميباشد و با حضور هر تعداد از اعضاء
برگزار ميشود.
ماده12ـ هيات مديره
اعضاء هياتمديره موسسه مركب از سه تا هفت نفر بوده كه توسط شورايعالي براي مدت 9سال انتخاب ميشوند  .عضويت در هيأتمديره غير
قابل انتقال به غير ميباشد.
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ماده  13ـ وظايف و اختيارات هيات مديره
اهم اختيارات هيئت مديره عبارت است از:
 -0تصويب تشكيالت ،آئيننامههاي مالي ،معامالتي ،استخدامي و امور اجرايي و تخصصي موسسه.
 -2بررسي و تصويب مقدماتي گزارش ساالنه موسسه كه توسط مديرعامل(دبير) ارائه ميشود جهت تقديم به اركان ذيربط موسسه
 -9تهيه و تدوين برنامه و بودجه ساالنه و نيز خطمشي و سياستهاي كلي موسسه جهت ارائه به اركان ذيربط موسسه
 -5اتخاذ تصميم در مورد افتتاح حسابهاي بانكي خارج از كشور و چگونگي تامين منابع مالي مورد نياز موسسه برابر آئين نامههاي
مصوب هيئت مديره.
 -4تعيين حق عضويت ساالنه اعضاي پيوسته و وابسته موسسه
 -6تصويب مقدماتي ترازنامه و حساب درآمد و هزينه و سود وزيان موسسه كه توسط مديرعامل(دبير) تنظيم و ارائه ميگردد به
همراه گزارش ساالنه عملكرد هياتمديره جهت ارائه به بازرس و ديگر اركان ذيربط موسسه
 -7تصويب مقدماتي برنامه و بودجه ساالنه موسسه كه توسط مديرعامل(دبير) موسسه پيشنهاد ميشود جهت تقديم به اركان ذيربط
موسسه
 -8اتخاذ تصميم در مورد ايجاد واحدهاي تابعه يا وابسته و يا مشاركت در ساير واحدها در زمينههاي فعاليت موسسه وايجاد و
تاسيس شعب و نمايندگيها در داخل و يا خارج از كشور و تصويب هرگونه مشاركت و انجام فعاليتهاي سرمايه گذاري.
 -4تصويب آئين نامههاي مربوط به حقوق ،مزايا و پاداش كاركنان.
 -01تعيين امضاءهاي مجاز و تعهد آور موسسه به استثناء مواردي كه در اين اساسنامه پيشبيني گرديده است.
 -00اتخاذ تصميم و نظارت بر انتشار مجالت تخصصي و محصوالت فرهنگي موسسه پس از اخذ مجوز از وزارت ارشاد.
 -02تعييين روزنامه كثيراالنتشار كه آگهيهاي موسسه در آن درج ميگردد.
 -09نصب و عزل مديرعامل (دبير) موسسه.
تبصره  -هيات مديره ميتواند حسب ضرورت بخشي از اختيارات خود را به مديرعامل(دبير) موسسه تفويض كند.
ماده 14ـ نحوه انتخاب رئيس و نايب رئيس هيات مديره
هيات مديره ،در اولين جلسه خود نسبت به انتخاب رئيس هياتمديره و نايب رئيس اقدام مينمايد رئيس هيات مديره عهدهدار دعوت و اداره
جلسات هيات مديره ميباشد و در غياب وي مسئوليت بر عهده نايب رئيس خواهد بود.
تبصره ـ انتخاب و تعيين يک نفر به طور همزمان بعنوان مديرعامل(دبير) موسسه و رئيس هيات مديره مستلزم موافقت و تصويب شورايعالي
ميباشد.
ماده -15تشكيل جلسات
جلسات هيات امنا ،شوراي عالي و هيات مديره با دعوت روساي هريک از اين اركان و با حضور دو سوم اعضاي صاحب راي در هر مورد
رسميت خواهد يافت و تصميمات جلسات با راي اكثريت حاضران در هر مورد معتبر خواهد بود.
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ماده -16بازرس
موسسه يک نفر بازرس اصلي و يک نفر بازرس قانوني عليالبدل دارد كه توسط شورايعالي به ترتيب مقرر در اين اساسنامه براي مدت يک
سال انتخاب ميشوند.
درصورت فوت يا استعفا و يا عزل بازرس ،اصلي  ،بازرس عليالبدل تا انتخاب بازرس اصلي به جاي وي انجام وظيفه مينمايد.
ماده  17ـوظايف و مسئوليتهاي بازرس
وظايف و مسئوليتهاي بازرس به شرح زير ميباشند:
 -0رسيدگي به ترازنامه ،حساب سود و زيان و ساير گزارشها و صورتهاي مالي .تهيه گزارش كتبي و اظهارنظر صريح و كامل در مورد
صحت و سقم مندرجات گزارشها و ارائه آن حداكثر ظرف پانزده روز كاري از تاريخ دريافت صورتهاي مالي ،به شورايعالي
 -2تهيه و ارائه گزارشهاي ارزيابي ساالنه از مجموعه عمليات موسسه حاوي نحوه عملكرد با ارائه پيشنهادها اصالحي.
 -9ارائه گزارش بازرسيهاي دورهاي حداقل هر سه ماه يكبار به مديرعامل(دبير) و هياتمديره
تبصره -1بازرس ميتواند براي انجام وظايف خود به دفاتر – پروندهها – قراردادها و ساير اسناد و مدارك موسسه مراجعه و كسب اطالع
نمايد.
تبصره -2بازرس حق مداخله در امور موسسه را ندارد.
تبصره  -3بازرس ميتواند با تصويب شورايعالي در انجام وظايف خود از موسسات مستقل حسابرسي يا هياتهايي از حسابرسان استفاده و
قرارداد الزم را منعقد و مديرعامل(دبير) موسسه موظف به پرداخت حق الزحمههاي مربوطه ميباشد.
فصل سوم  -مديرعامل(دبير)
ماده -18مديرعامل(دبير) موسسه باالترين مقام اجرايي و حافظ منافع موسسه بوده و از سوي هيات مديره انتخاب و منصوب مي شود و
طبق مفاد اين اساسنامه و آئين نامههاي مربوطه و مصوبات هيات مديره و در چارچوب وظايف و اختيارات زير فعاليت مينمايد:
 -0تهيه و تدوين آئيننامهها و گزارشها و پيشنهادهايي كه تصويب آن بر عهده هياتمديره ميباشد.
 -2عزل و نصب كليه ماموران و كاركنان موسسه و نمايندگي سهام واحدهاي تابعه و وابسته تحت پوشش موسسه و تعيين مشاغل
وحقوق و دستمزدهاـ مزاياـ پاداش ـ ترفيع ـ تنبيه ـ تشويق ـ مرخصي ـ بازنشستگي ـ مستمري …و تعيين ساير امور استخدامي
و پرسنلي بر طبق مفاد اين اساسنامه و آئين نامهها و مقررات مصوب مربوطه.
 -9افتتاح حسابهاي جاري نزد بانکهاي داخلي و خارجي همچنين دستور دريافت و پرداخت از اين حسابها.
 -5امضاء قراردادها و اسناد تعهدآور در حدود آئيننامهها و مقررات و مصوبات.
 -4نمايندگي موسسه در كليه مراجع ذيربط با موسسه با حق توكيل به غير.
 -6انجام فعاليتهاي الزم در ارتباط با امور حقوقي و نيز تصميمگيري نسبت به صلح دعاوي و يا ارجاع به داوري با حق توكيل به
غير.
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 -7رسيدگي به امور واحدهاي تحت پوشش موسسه و نظارت و ارزشيابي عملكرد آنها و اتخاذ تصميمات الزم در چارچوب مقررات
ورويههاي مصوب .
 -8اجاره ـ استجاره ـ واگذاري مورد اجاره ـ فسخ اجاره ـ تخليه عين مستاجره ـ تقاضاي تعديل اجاره بها و امور مربوطه و خريد و
فروش و انجام معامالت در مواردي كه تحقق موضوع فعاليت موسسه ايجاب مينمايد و بر طبق آئيننامههاي مصوب هيات
مديره.
 -4انجام كليه اقدامات و تشريفات قانوني الزم براي به ثبت رساندن آن دسته از تصميمات اركان موسسه و مواردي كه اعالن آن
در جرايد الزامي است.
-01حفظ و نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و اطالعات مرتبط با فعاليتهاي موسسه .
-00انجام ساير اموري كه مرتبط با وظايف و موضوع فعاليت موسسه بوده و بر طبق مفاد اساسنـــامه بر عهده مديرعامل (دبير)
موسسه و يا از طرف ساير اركان موسسه تفويض اختيار و يا ارجاع ميگردد.
ماده 19ـ مدت تصدي مديرعامل(دبير) مؤسسه سه سال ميباشد و انتخاب مجدد وي توسط هيات مديره بالمانع است.
فصــل چهارم ـ اعضــا
مــاده 20ـ اعضاء
عضو ،شخص حقيقي و يا حقوقي است كه با پذيرش اساسنامه و مقررات موسسه ،براساس آئيننامه مصوب هيئت امناء و با تصويب هيئت
مديره به عضويت موسسه پذيرفته ميشود.
پذيرفتن اشخاص به عنوان عضو پيوسته و يا وابسته ،منوط به درخواست كتبي ايشان ميباشد.
تبصره  -1پس از پذيرش عضويت اشخاص در موسسه هر زمان كه شخص مايل باشد ميتواند از ادامه عضويت در موسسه استعفا دهد.
پذيرش استعفا و قطع رابطه شخص با موسسه منوط به تسويه حساب با موسسه خواهد بود.
تبصره  -2تداوم عضويت اشخاص در موسسه ،پس از پذيرش عضويت ايشان ،منوط به پرداخت به موقع حق عضويت و رعايت مقررات و
شئونات موسسه ميباشد .در غير اين صورت شوراي عالي بنا به پيشنهاد هيئت مديره ميتواند عضويت اشخاص را لغو كند.
مــاده -21انواع عضويت
اعضاء اصلي يا پيوسته :اشخاصي هستند كه از تجارب ،توانمنديها و برجستگيهاي حرفهاي و تخصصي در موضوع و زمينه فعاليت
موسسه برخوردار ميباشند .اعضاي پيوسته حق برخورداري از تمامي خدمات موسسه را دارا ميباشند.
اعضاي وابسته :اشخاصي هستند كه شرايط پذيرفته شدن به عنوان عضو پيوسته را نداشته و به منظور انتقال تجارب وبرقراري ارتباط بين
نسلهاي مديريتي به عضويت به صورت وابسته پذيرفته ميشوند .اعضاي وابسته حق برخورداري ازبخشي ازخدمات موسسه (كه تعريف مي-
شود)و شركت در جلسات ماهانه مجمع عمومي اعضا را دارند.
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اعضاي افتخاري :كساني هستند كه كه به لحاظ عملكرد درخشان و شاخص در يكي از زمينههاي فعاليت موسسه ،به درخواست شورايعالي
به طور افتخاري عضويت در موسسه را ميپذيرند و ميتوانند بدون پرداخت حق عضويت در همه جلسات مجمع اعضاء شركت و اظهارنظر
كنند.
فصل پنجم ـ ساير مقررات
ماده 22ـ سال مالي
سال مالي موسسه از ابتداي فروردين ماه هر سال آغاز و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد و حسابهاي موسسه در پايان هر سال
مالي بسته ميشود.جز در سال اول كه شروع سال مالي از زمان آغاز كار موسسه خواهد بود.
مديرعامل(دبير) موسسه بايستي پس از انقضاي سال مالي صورت دارائي و ديون و ديگر صورتهاي مالي موسسه را در پايان آن سال و
همچنين ترازنامه و حساب سود و زيان و درآمد و هزينه موسسه را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي موسسه طي سال مورد
گزارش تنظيم و اسناد مذكور را پس از امضاء توسط هيات مديره حداقل هفت روز قبل از تاريخ تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي اعضا ( تاريخ
تشكيل جلسه را هيات مديره اعالم مينمايد ) در اختيار بازرس گذارده و گزارش بازرس بايد الاقل پنج روز قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي
عادي اعضا براي طرح در جلسه تسليم مؤسسه گردد.
ماده 23ـ منابع و مصارف
تأمين منابع مالي مؤسسه از طرق زير صورت ميگيرد:


افزايش سرمايه مؤسسه



حق عضويت دريافتي از اعضا



حمايتهاي مالي نهادهاي غيردولتي ازموسسه و يا طرحهاي مطالعاتي و پژوهشي موسسه



كمکهاي خيرين و يا درامدهاي حاصل از موقوفات احتمالي موسسه



درآمد حاصل از قراردادها و يا فروش و ارائه انواع خدمات موسسه ( مانند درامد حاصل از برگزاري نشستها و گردهمآئيهاي
تخصصي و حرفهاي و نيزدرآمد حاصل از فروش انواع گزارشها و نشريات موسسه وديگر فعاليتهاي آن )



دريافت وامهاي قرض الحسنه



درامد حاصل از سرمايهگذاري موسسه در بنگاههاي اقتصادي

تبصره :در جذب منابع مؤسسه بايستي برابر با آييننامه مصوب هيأت امناء ،حفظ استقالل فكري و تخصصي موسسه از افراد حمايت كننده به
عنوان اصل اساسي ،هويت مستقل مؤسسه همواره رعايت شود.
ماده  24ـ سود ويژه
از كليه درآمدهاي موسسه در پايان هر سال مالي ،تمامي هزينهها و مخارج موسسه اعم از هــزينهها اداري و تشكيالتي ،حقوقي ،دستمزد،
استهالكات و ساير كسورات و عوارض دولتي و غيره كسر و پس از وضع صدي ده بابت ذخيره قانوني ،مابقي آن به عنوان سود ويژه موسسه
ميباشد.
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تبصره :سود ويژه موسسه قابل تقسيم نبوده و تنها صرف اهداف موضوع فعاليت تعريف شده براي موسسه مي گردد.
ماده  25ـ انحالل موسسه
در صورت انحالل موسسه ،هيات امنا هيات تصفيه اي انتخاب خواهد كرد .اين هيات موظف خواهد بود پس از وصول مطالبات و اداي ديون
موسسه نسبت به واگذاري اموال به مقام معظم واليت فقيه و در صورت تصويب معظم له به يكي از دانشگاههاي دولتي يا دانشكدههاي فني و
مهندسي دولتي تحت نظارت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به تشخيص هيات امنا اقدام نمايد.
ماده 26ـ ساير مقررات و قوانين حاكم
موسسه در ساير موارد و ترتيباتي كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده ،تابع مقررات و قوانين جمهوري اسالمي بوده و بر طبق آن عمل خواهد
كرد.
ماده 27ـ اين اساسنامه كه شامل  4فصل و  27ماده و 00تبصره ميباشد درجلسه مورخ سه شنبه ششم مردادماه سال 0945هيات امناي
موسسه به تصويب رسيده است.
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