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ر یو شورااه ییکل محترم دافرت امور روستا ریانمد سراسر کشور  اهی ی استاندا

ها هاي تعايوي دهياري مًضًع: شرح يظايف بازرسان شركت

 ؛و احترام با سالم
َا، يكيي اس اركيان    َاي تعايوي دَياري اساسىامٍ مصًب شزكت 00َمان گًوٍ كٍ آگاَي داريذ تٍ استىاد مادٌ 

اساسىامٍ مذكًر اس تيه اشخاص حقيقي يا حقيًيي تيزاي ميذ      63تعايوي، تاسرس/تاسرسان تًدٌ ي تز اساس مادٌ 

ذ. اس ايه ري تا تًجٍ تٍ اَميت ي وقي  تاسرس/تاسرسيان   وشً يك سال مالي تًسط مجمع عمًمي عادي اوتخاب مي

ٍ   مٍ، يًاويه ي مقزرا  ي دستًرالعملفعاليت تعايوي تا اساسىادر پيشثزد امًر ي تطثيق  ، تيٍ پيًسيت   َياي مزتًهي

شيًد. لطايا     تزداري السم ارسال ميي  جُت آگاَي ي تُزٌ  ي اساسىامٍ 63مًضًع مادٌ ي  شزح يظايف تاسرس تعايوي 

تٍ وامثزدگان، پيگيزي السم تزاي آشىايي تاسرسيان اس يظيايف ي    مًضًع كيذأي ت رساوي اهالع ضمهدستًر فزماييذ 

َياي   تزگيشاري ديرٌ اس هزيق َماَىگي تا ادارٌ كل تعاين، كار ي رفاٌ اجتماعي استان در يالة تكاليف ياوًوي خًد 

صًر  پذيزد.  مزتثط آمًسشي 

 :  ريوًشت

استحضار براي ها دهياري رامً محترم معاين تبار كًشش آقاي جىاب

 بسمه تعالی

 سال "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" گرامی باد
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 ها هاي تعاوني دهياري اساسنامه شركت 73 ماده

 يظبيف ثبصسسبن تعبيوي ثٍ ششح صيش است:

وظبست مستمش ثش اوطجبق وحًٌ اداسٌ امًس تعبيوي ي عمليبت ي معابمتت اواابش شاذٌ ثاب اسبساىبمٍ ي لاًاويه ي        -

 .َبي مشثًطٍ ممشسات ي دستًسالعمل

َبي عملكاشد ي ساًد ي صيابن،     مبلي اص لجيل تشاصوبمٍ ي حسبةي َب صًست ،، دفبتش، اسىبدَب سسيذگي ثٍ حسبة -

ثًدجٍ پيشىُبدي ي گضاسشبت َيئت مذيشٌ، مامع عمًمي، شخصبً ي يب دس صًست لضيش ثب استفبدٌ اص كبسشىبس 

 كٍ دس ايه صًست پشداخت َضيىٍ كبسشىبس ثب تصًيت مامع عمًمي ثش عُذٌ تعبيوي خًاَذ ثًد.

 .سثط رياسائٍ گضاسش ثٍ مامع عمًمي ي مشاجع ي  سسيذگي ثٍ شكبيبت اعضب -

 تزكش كتجي تخلفبت مًجًد دس وحًٌ اداسٌ امًس تعبيوي ثٍ َيئت مذيشٌ ي مذيشعبمل ي تمبضبي سفع ومص. -

َبي حسبثشسي ي گضاسش وتياٍ سسيذگي ثٍ ماماع عماًمي    وظبست ثش اوابش حسبثشسي ي سسيذگي ثٍ گضاسش -

 .سثط ريتعبيوي ي مشاجع 

گضاسش جبمعي ساجع ثٍ يضعيت تعابيوي ثاٍ ماماع عماًمي عابدي      ثبصسسبن مًظفىذ /سس مًظف استثبص –1تبصره

سيص لجل اص تشكيل مامع عمًمي عبدي سبليبوٍ جُت مشاجعٍ صبحجبن  10سبليبوٍ تسليم كىذ. گضاسش ثبصسس ثبيذ الالل 

تًاوذ ثٍ تىُبيي يظابيف   يك مي ٍ ثبشذ َشثبصسسبن متعذد داشت ،كٍ تعبيوي سُبش دس مشكض تعبيوي آمبدٌ ثبشذ. دس صًستي

خًد سا اوابش دَذ. ليكه كليٍ ثبصسسبن ثبيذ گضاسش ياحذي تُيٍ كىىذ. دس صًست يجًد اختتف وظش ثيه ثبصسسبن، مًاسد 

 اختتف ثب ركش دليل دس گضاسش ركش خًاَذ شذ.

أي دس تًاوىذ ثذين حك س ميتًاوذ/ تٍ يلي ميتعبيوي سا وذاش ثبصسسبن حك دخبلت مستميم دس اداسٌ امًسثبصسس/ –2تبصره

 كىىذ ي وظشات خًد سا وسجت ثٍ مسبئل جبسي تعبيوي اظُبس وظش داسد/ داسوذ.جلسبت َيئت مذيشٌ ششكت كىذ/

 


