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 اساسنامه حزب کارگزاران سازندگی ایران

 

 

 نام حزب ، حزب کارگزاران سازندگی ایران است که در این اساسنامه به اختصار حزب نامیده می شود . – 1ماده 

 دفتر مرکزي حزب که باالترین سازمان اجرایی است در تهران مستقر می باشد .– 2ماده 

کنگره سراسري ، شـوراي  ارکان حزب عبارتند از : هیئت موسس ، کانونهاي حزبی ، کنگره هاي استانی ، – 3ماده 

 مرکزي ، دبیرکل و بازرسان .

هیئت موسس متشکل از اشخاص حقیقی است که عالوه بـر تاسـیس حـزب تـا تشـکیل اولـین کنگـره ،  – 4ماده 

 جانشین کنگره هاي استانی و سراسري حزب خواهند بود .

و متقاضی عضـویت باشـند در صـورت کلیه افرادي که مرامنامه ، اساسنامه و خط مشی حزب را پذیرفته  – 5ماده 

 – 2التزام به قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران . – 1دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت حزب درآیند .
عدم عضویت در سـایر احـزاب و تشـکلهاي  – 3عدم وابستگی به گروههاي محارب و معاند جمهوري اسالمی ایران .

 یت به تصویب شوراي مرکزي میرسد .سیاسی . آیین نامه و ضوابط عضو

کانون حزبی ، واحد بنیادي حزب است که با اجتماع جمعی از اعضا که عالوه بر عضـویت در حـزب داراي  – 6ماده 

مشترکات صنفی ، تخصصی ، منطقه اي ، قومی و ... می باشند ، تشکیل مـی گـردد آیـین نامـه و ضـوابط تشـکیل 
کزي خواهد رسید که عضویت هر فرد منوط به مشارکت در یک کـانون حزبـی کانونهاي حزبی به تصویب شوراي مر

 است .

کنگره استانی متشکل از روساي کانونهاي حزبی در سطح استان است که بـاالترین مرجـع حـزب در هـر  – 7ماده 

د که بـه استان تلقی می گردد . ضوابط و چگونگی تشکیل و وظایف کنگره استانی به موجب آیین نامه اي خواهد بو
 تصویب شوراي مرکزي می رسد .

کنگره سراسري باالترین مرجع تصمیم گیري و سیاست گذاري حزب می باشد کـه بـا عضـویت روسـاي  – 8ماده 

 3/2کانونهاي حزبی سراسر کشور و به صورت عادي در هر سال یکبار تشکیل می گردد . اجالس کنگـره بـا حضـور 
اي موافق نصف بعالوه یک حاضـران معتبـر خواهـد بـود مگـر آنکـه در ایـن اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با ر

 اساسنامه نصاب دیگري تعیین شده باشد .

استماع گـزارش شـوراي مرکـزي و  – 2انتخاب شوراي مرکزي و بازرسان . – 1وظایف کنکره سراسري :  – 9ماده 

سیاست هاي کوتاه مدت و بلنـد مـدت  تصویب خطوط کلی و – 3بازرسان و بررسی عملکرد حزب در دوره گذشته .
: کنگره فوق العاده براي تغییر و ترمیم شوراي مرکـزي ، تغییـر و اصـالح  1تصویب تغییرات اساسنامه .تبصره  – 4.

: آیین نامـه تشـکیل اولـین کنگـره حـزب بـه  2خط مشی، سیاست ها و یا انحالل حزب شکیل خواهد شد .تبصره 
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براي کنگره هاي عادي و فوق العاده بعدي آیین نامه مربوط به تصویب شوراي  تصویب هیئت موسس خواهد رسید و
 قانون احزاب برسد . 10: تغییرات اساسنامه باید به تصویب کمیسیون ماده  3مرکزي خواهد رسید .تبصره 

ه نفر از شخصیتهاي سیاسی ، مذهبی حزب می باشد که بـه وسـیله کنگـر 25شوراي مرکزي متشکل از  – 10ماده 

اعضـا و تصـمیمات بـا  3/2سراسري براي مدت دو سال انتخاب می شود . رسمیت جلسات شوراي مرکزي با حضور 
راي موافق نصف بعالوه یک حاضران معتبر خواهد بود مگر آنکه در این اساسنامه نصاب دیگري تعیـین شـده باشـد 

: یکسـال پـس از  2صادر خواهد شد.تبصره : احکام اعضاي شوراي مرکزي و بازرسان بوسیله رئیس کنگره  1.تبصره 
استقرار اولین شوراي مرکزي حزب دوازده نفر از بیست و چهار نفـر (رئـیس شـورا مسـتثنی اسـت) بـه قیـد قرعـه 
مستعفی شناخته شده و اقدامات الزم توسط کنگره براي تکمیل شورا بعمل خواهـد آمـد . پـس از آن در هـر سـال 

 شده است جایگزین تعیین خواهد شد  بجاي افرادي که دوره آنان سپري

 : انتخاب مجدد افراد براي عضویت در شوراي مرکزي بالمانع است . 3تبصره 

برنامه ریـزي و اقـدام بـراي تحقـق  – 2آرا موافق حاضران . 3/2انتخاب دبیرکل از بین خود با  – 1وظایف شوراي مرکزي :  – 11ماده 

تصویب آیین نامه هاي حزب بـا پیشـنهاد دبیرکـل و راي  – 3اجراي مصوبات کنگره سراسري .اهداف مذکور در مرامنامه و اساسنامه و 
تصـویب تشـکیالت و نمـودار سـازمانی سـتاد  – 5حاضران . 3/2اعضا و تصویب  3/1عزل دبیرکل با پیشنهاد  – 4حاضران . 3/2موافق 

انتخاب خزانه دار با  – 7تشکیل و نظارت بر فعالیت واحد ارزشیابی و نظارت کمیته انضباطی . – 6مرکزي ، واحد استانی و شهرستانی .
ارائه پیشنهاد تغییـر اساسـنامه در مـوارد  – 10تصویب بودجه و ترازنامه . – 9تایید انتصاب قائم مقام دبیرکل . – 8حاضران . 3/2راي 

سراسري محول خواهد کرد .تبصره : شورا می تواند بخشی از وظایف خود را بـه سایر وظایفی که کنگره  – 11لزوم به کنگره سراسري .
  کمیسیونهاي خود یا دبیرکل تفویض نماید .

 2اداره کلیه امور اجرائی و اداري حزب . – 1دبیرکل که عالی ترین مقام اجرائی حزب است داراي وظایفی به شرح زیر است: - 12ماده 

 ي مرکزي .اجراي مصوبات کنگره و شورا –

اعالم مواضع رسـمی حـزب پـس از تصـویب  – 4حضور در کلیه مجامع اداري و سیاسی بعنوان نماینده حزب . – 3
 – 6اداره کلیه واحدهاي دفتر مرکزي ، صدور احکام ، عزل و نصـب مـدیران و جابجـائی آنهـا . – 5شوراي مرکزي .

انجام سـایر وظـایف  – 7تناسب با اهداف و خط مشی .برنامه ریزي براي استقرار و گسترش حزب و ایجاد سازمان م
محوله توسط شوراي مرکزي .تبصره : دبیرکل داراي یک قائم مقام بوده که با پیشنهاد وي و تاییـد شـوراي مرکـزي 
منصوب خواهد شد و در غیاب دبیرکل وي می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به قائم مقـام خـود تفـویض 

 نماید .

حزب داراي بازرسانی است که توسط کنگره سراسري انتخاب خواهند شد. تعداد بازرسان و شرح وظایف  – 13ه ماد

 آنان مطابق آیین نامه اي خواهد بود که با پیشنهاد شوراي مرکزي به تصویب کنگره سراسري خواهد رسید .

، شـوراي حـزب اسـتانها و بازرسان منتخب کنگره سراسري حـق شـرکت در جلسـات شـوراي مرکـزي  – 14ماده 

شهرستانها و کلیه کانونهاي حزب را داشته و می توانند به کلیه مـدارك حـزب دسترسـی داشـته باشـند و چنانچـه 
مواردي بر خالف اساسنامه و آیین نامه هاي مصوب مشاهده کنند به شـوراي مرکـزي تـذکر خواهنـد داد . شـوراي 

راسري یک نسخه از گزارش عملکرد خـود را کـه قـرار اسـت در مرکزي موظف است یکماه قبل از تشکیل کنگره س
جلسه کنگره سراسري قرائت کند به بازرسان تسلیم نماید . بازرسان گـزارش نهـائی خـود را در عملکـرد حـزب بـه 

 کنگره سراسري تقدیم خواهند نمود .
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ب شـوراي مرکـزي خواهـد در هر استان حزب داراي تشکیالتی است که آیین نامه تشکیل آن به تصـوی – 15ماده 

 تبصره : ایجاد تشکیالت استانی در هر استان باید به تایید مقامات ذیربط برسد . رسید .

بودجه حزب از محل حق عضویت اعضا ، کمکهاي مردمی و درآمدهاي ناشـی از اداره موسسـات وابسـته  – 16ماده 

تبصـره  حقیقی و حقوقی خارجی نمی باشـد : حزب مجاز به قبول کمکهاي مالی اشخاص 1تامین می گردد .تبصره 
 احزاب تسلیم خواهد شد . 10: گزارش مالی ساالنه حزب شامل کلیه درآمدها و هزینه ها به کمیسیون ماده  2

اعضا کنگره فـوق العـاده منحـل مـی گـردد .  3/2اعضا شوراي مرکزي و تصویب  5/4حزب به پیشنهاد  – 17ماده 

رسد هیات تصفیه مرکب از هفت نفر با تصویب کنگره فوق العاده اي که انحـالل را چنانچه انحالل حزب به تصویب ب
تصویب نموده است تعیین تا به امور مالی و دیگر امور مربوطه رسیدگی کنند . هیات مزبور موظف اسـت بـا نظـارت 

وراي مرکـزي دقیق بازرسان حزب وظایف محوله را ظرف سه ماه انجام و گزارش اقـدامات خـویش را بـه اطـالع شـ
برساند . هیچیک از اموال منقول و غیر منقول به اعضاي هیئت موسس و شوراي مرکزي تعلق نمـی گیـرد و توسـط 
هیات تصفیه به موسسات عام المنفعه منتقل می شود .تبصره : انحالل حزب و تشکیل هیات تصفیه و کلیه اقـدامات 

 د .احزاب انجام می شو 10زیر نظر کمیسیون ماده  17ماده 

 این اساسنامه در هجده ماده و یازده تبصره به تصویب هیئت موسس رسیده است. – 18ماده 


