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  پیوست  :

       کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران                                                                                                                        

  نگاهکانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایی ایران در یک
  

به منظور ایجاد  1369قانون کار مصوب سال  131در اجراي ماده  (ICEA)ئی ایرانکانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرما

هماهنگی در فعالیت هاي انجمن هاي صنفی کارفرمائی و کانون هاي کارفرمائی سراسري و استانی و هدایت و راهنمائی آنان در 

کید سازمان بین ألیت غیررسمی، سرانجام با تزمینه هاي مختلف صنعتی، حرفه اي و خدماتی ایجاد گردید و پس از چند سال فعا

سیس أبه عنوان یک تشکل فراگیر کارفرمائی غیرانتفاعی و غیر سیاسی به طور رسمی ت 1378المللی کار به دولت ایران در سال 

  گردید.

رمائی سراسري بوجود کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمائی ایران از اتحاد بین انجمن هاي صنفی کارفرمائی و کانون هاي کارف

در رأس هرم تشکیالت کارفرمائی کشور قرار دارد و جهت حمایت از کارفرمایان بخش هاي مختلف  ،موجب قانونه آمده است و ب

در مذاکره با دولت و سازمان هاي داخلی و بین المللی مرتبط با حقوق و قوانین ، اقتصادي، به عنوان تنها نماینده بخش کارفرمائی

  مین اجتماعی و سایر مسائل مرتبط با منافع کارفرمایان فعالیت می نماید. کار و تا

تشکل هاي کارفرمائی کشور و کلیه کارفرمایان و هدف از ایجاد این کانون عالی، حفظ حقوق و دفاع از منافع مشروع و قانونی 

اد انگیزه و حمایت از سرمایه گذاري خدمات، ایجحرفه و ، تصنعبخش هاي هماهنگ ساختن کوشش ها و فعالیت هاي مرتبط با 

هاي مولد، ایجاد زمینه هاي مطلوب براي همکاري و تبادل نظر و انتقال فن آوري و تجربیات الزم به منظور دست یابی به توسعه 

  پایدار در کشور است. 
  

خدمات  ارائهبانه و درآمدهاي ناشی از منابع درآمد کانون عالی عبارتند از: ورودیه ها، حق عضویت ها، هدایا و سایر کمک هاي داوطل

  . آموزشی و پژوهشی مورد تقاضاي اعضا
  

  وظایف و اختیارات کانون عالی:

اتخاذ تدابیر و سیاست هاي الزم در راستاي تشویق و هدایت صاحبان سرمایه به سرمایه گذاري براي تولید و ایجاد ارزش افزوده -1

  در جهت توسعه پایدار براساس مقررات جاري کشورو باالبردن هرچه بیشتر تولید ناخالص ملی 

کوشش و معاضدت در جهت استیفاي حقوق و خواست هاي مشروع و قانونی اعضاي کانون عالی و کلیه کارفرمایان بخش هاي -2

مختلف اقتصادي کشور 

ایجاد هماهنگی بین تشکل هاي مستقل کارفرمائی، انجمن هاي صنفی و کانون هاي سراسري و استانی -3

همکاري با دستگاه هاي اجرائی و مراجع دولتی و عمومی در جهت حسن اجراي قوانین و مقررات موضوعه -4

انجام تحقیقات الزم به منظور مشارکت و ارائه نظرات کارشناسی در تهیه لوایح قانونی مربوط به کار و تامین اجتماعی، مقررات -5

  مرتبط با بخش هاي صنعت، خدمات و حرف در کشور  صادرات و واردات، مالیات ها و سایر قوانین و مقررات

ارائه نظرات مشورتی حقوقی، صنفی، اقتصادي، اجتماعی و غیره به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی و مؤسسات عمومی و - 6

  خصوصی جهت حفظ حقوق اعضاء در سراسر ایران و خارج از کشور

زمینه هاي روابط کار، مسائل حقوقی، صنفی، خدماتی، ایمنی شغلی، تامین ارائه نظرات مشورتی، ارشادي و تکلیفی به اعضاء در -7

  اجتماعی و . . .  

  تعیین و اعزام نمایندگان قانونی کارفرمایان به مراجع و مجامع قانونی داخلی و بین المللی-8
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نجمن هاي صنفی کارگري یا کانون عالی شوراهاي اسالمی کار انجام مذاکرات و انعقاد پیمان هاي دسته جمعی با کانون عالی ا-9

  سراسر کشور و سایر تشکل هاي مرتبط 

شرکت در مراجع تصمیم گیري و مشارکت در بازنگري و اصالح قوانین موجود در جهت گسترش حوزه فعالیت بخش خصوصی -10

  در راستاي شکوفائی اقتصاد ملی و توسعه پایدار کشور 

ي قانونی از طریق اعزام نماینده به مراجع و أدر تمامی مراجع تصمیم سازي و تصمیم گیري با اعمال حق رحضور فعال و مؤثر -11

شوراها، مجامع داخلی و بین المللی و هیئت هاي مختلف از جمله: هیئت هاي تشخیص و حل اختالف وزارت کار و امور 

ین اجتماعی، شوراي عالی حفاظت فنی و بهداشت کار، مأشوراي عالی کار، شوراي عالی اشتغال، شوراي عالی تاجتماعی،

شوراي کار مشاوره سه جانبه ملی، همایش ملی کار، کنفرانس بین المللی کار، هیئت نظارت بر سازمان تامین اجتماعی، هیئت 

تماعی و هیئت هاي بدوي و تجدید نظر بیمه اي و مالیاتی در سازمان تامین اج و نیز هاي تشخیص مطالبات و حل اختالف

وزارت امور اقتصادي و دارائی و . . . با رویکرد اصالح قوانین و مقررات و بخش نامه ها براساس مقاوله نامه هاي (کنوانسیون 

هاي) پذیرفته شده بین المللی 

کمک به تأسیس شرکت هاي تعاونی، صندوق هاي تعاونی و قرض الحسنه و ایجاد امکانات مالی و رفاهی براي اعضاء -12

تقاء سطح دانش اعضاء از طریق ایجاد مراکز علمی و تحقیقاتی و همکاري با این مراکز از طریق تنظیم، تدوین و اجراي طرح ار-13

ها و پروژه هاي تحقیقاتی و مطالعاتی 

ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با سازمان ها و تشکل هاي صنفی کارگري و کارفرمائی در داخل و خــارج کشور و نیز مؤسسات و -14

مراجع بین المللی در حوزه روابط کار، مبادله اطالعات و تجربه ها و . . .  

ل، سرمایه گذاري و توسعه بازارهاي داخلی و ایجاد بانک اطالعاتی براي تمرکز اطالعات مربوط به صنایع و حرف در زمینه اشتغا-15

بین المللی 

بررسی و مطالعه راجع به توسعه صادرات صنعتی، خدماتی، حرفــه اي و انتخاب شیوه ها و الگو هاي مناسب براي ارائه به -16

  اعضاء 

لتی، عمومی و خصوصی و مشارکت در تنظیم سیاست ها و استراتژي هاي اقتصادي و صنعتی با وزارتخانه ها و سازمان هاي دو-17

  ارائه پیشنهاد ها و نظرات علمی، فنی و کارشناسی در موارد الزم 

کمک به ایجاد مؤسسات مالی و اعتباري براي تأمین منابع مالی مورد نیاز اعضاي تحت پوشش از طریق پرداخت وام و اعطاي -18

دور محصوالت داخلی با تأکید بر صدور خدمات اعتبار به منظور خرید ماشین آالت و مواد اولیه و قطعات، بخصوص جهت ص

  فنی و مهندسی 

عهده دار شدن نمایندگی اعضاء در کلیه مراجع و محاکم و انجام پی گیري هاي الزم در سازمان هاي داخلی و خارجی،حسب -19

  درخواست عضو، با در نظر گرفتن امکانات کانون عالی 

قیقی و حقوقی در صورتی که حداقل یکی از طرف هاي آن عضو کانون قبول حکمیت و داوري و رفع اختالفات بین اشخاص ح-20

  عالی باشد.  

کمک به تشکیل نمایشگاه هاي صنعتی، حرفه اي و خدماتی -21

  برگزاري انواع سمینارها و همایش ها در جهت تحقق اهداف کانون عالی-22

ات جاري به تصویب مجمع عمومی کانون عالی انجام کلیه وظایفی که براي تحقق اهداف کانون عالی در حدود قوانین و مقرر-23

برسد. 
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برقراري تعامل و گفتگو با شرکاي اجتماعی ( دولت و تشکل عالی کارگري ) -24

ارائه مشاوره و کمک به شکل گیري انجمن هاي صنفی کارفرمائی، کانون هاي سراسري و استانی به منظور تقویت هرم -25

کشور ائیتشکیالت کارفرم

  گسترش ارتباط و استفاده از تجربیات سازمان هاي بین المللی کارفرمائی در جهت دفاع از حقوق کارفرمایان کشور -26

انجام پژوهش هاي تخصصی در امر عارضه یابی و شناسائی نیازها و مسائل و مشکالت کارفرمایان بخش هاي مختلف اقتصادي -27

هاي مناسب و . . .  کشور جهت حل آنها از طریق ارائه راهکار

این کانون عالی، در عرصه داخلی با بسیاري از نهادها و سازمان هاي تحت امر قواي مقننه و مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

نیز بسیاري از نهادهاي عمومی و خصوصی کشور همکاري متقابل دارد و در راستاي منافع ملی و توسعه پایدار کشور، عالوه بر ایفاي 

ش اصلی خود در دفاع از حقوق و منافع کارفرمایان کشور، همواره به عنوان یک رکن تأثیر گذار در مراودات سه جانبه داخلی و نق

بین المللی، مبدع و سازمان دهنده شوراهاي تعاملی بخش هاي مرتبط با حوزه هاي مختلف جامعه مدنی، از جمله، به عنوان عضو 

کارفرمایان کشور، عضو مؤسس و دبیرخانه شوراي عالی مشورتی تشکل هاي کارگري و  مؤسس و دبیرخانه شوراي هماهنگی

کارفرمایی کشور، عضو مؤسس و دبیرخانه شوراي سازمان هاي جامعه مدنی ایران، عضو هیئت مؤسس و دبیرخانه دوره اي کمیته 

عالوه بر عضویت و  به فعالیت می پردازد وو . . .  (MDGs)راهبري بخش خصوصی و آرمان هاي توسعه هزاره سازمان ملل متحد 

سازمان هاي جهانی از جمله: سازمان بین المللی کار  به عضویتحضور قانونی در شوراها و مجامع داخلی، در ابعاد بین المللی نیز 

(ILO) سازمان بین المللی کارفرمایان ،(IOE) کنفدراسیون منطقه اي کارفرمایان آسیا و اقیانوسیه ،(CAPE)، اتحادیه کسب و کار

ت بازرسان و أ، عضو هیحکامشورايعضو شده و نمایندگان آن هم اکنون به عنوان  پذیرفته. . . و )BCB(دریـاي سیاه و دریاي خزر 

   عضو اصلی سازمان هاي یاد شده در تمامی اجالس هاي عمومی و نیز بسیاري از گردهمائی هاي تخصصی، دوره هاي آموزشی یا

  ضور می یابند و در گفتگوهاي اجتماعی و تصمیم گیري هاي مربوط به طور فعال مشارکت می کنند. و . . . ح

راها و سیس تاکنون حضور و دخالت قانونمند نمایندگان خود را در شوأکانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمائی ایران از بدو ت

گسترش حق دخالت خود در مراجع قانونی دیگر است.عضویت وبه طور روز افزون در صدد مجامع مختلف اعمال کرده و
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