اًجوي ّای شَرایاری
همذهِ:
تا تشکیل شَرای اسالهی شْز ٍ رٍستا ،تز اساس اصَل ششنّ ،فتن ،یکصذم ،یکصذ ٍ یکن ،یکصذٍ
سَم ،یکصذٍ پٌجن ٍ ششن لاًَىاساسی جوَْریاسالهی ایزاى ،گستزش فکز ٍ عولشَرایی تِ
ضزٍرتی تاریخی ٍاجتٌابًاپذیز تثذیل شذُاست.
تِ استٌاد هادُ ّفتاد ٍ یک لاًَى تشکیالتٍ ،ظایف ٍ اًتخاتات شَراّای اسالهی کشَر ٍ اًتخاتات
شْزداراى هصَب  ٍ 1375/3/1تا عٌایت تِ حجن عظین ٍ گستزدُ هسائل ٍ هشکالت هختلف شْزی
در اتعاد کوی ٍ کیفی خصَصاً در کالى شْز تْزاى ،رفع ایي هشکالت ٍ تْثَد شزایط هستلشم توزکش
سدایی ٍ تْزُ گیزی اس ًظزات ٍ دیذگاّْای آحاد هزدم ٍ هشارکت ٍالعی ،پایذار ،دائوی ٍ ًْادیٌِ،
تشکیل اًجوي ّا ٍ ساسهاًْا ٍ ًْادّای هذًی داٍطلثاًِ ٍ هزدهی است.
در راستای تحمك اّذاف فَق ٍ خصَصاً اجزای تٌذّای ششن ٍ ّفتن هادُ  71لاًَى فَقالذکز،
شَرای اسالهی شْز تْزاى تِ هَجة ایي طزح الذام تِ تأسیس اًجوٌْای شَرایاری در هحالت
تْزاى هی کٌذ.
فصل اٍل – کلیات
هادُ  -1در جْت تحمك ٍ اجزای لاًَى شَراّا ٍ تمَیت هشارکت ّزچِ تیشتز شْزًٍذاى تْزاًی در
ساهاًذّی اهَر هختلف شْزی ٍ جلة ّوکاری ٍالعی آًاى در ارتماء کیفیت سًذگی شْزًٍذاى
اًجوٌْای شَرایاری شْز تْزاى ٍاتستِ تِ شَرای شْز تْزاى تشکیل هی شَد.
تثصزُ 1
در ایه اسبسىبمٍ اوجمه شًرایبری شُر تُران ثٍ اختصبر اوجمه شًرایبری خًاوذٌ می شًد.
هادُ  -2اوجمه شًرایبری ،اوجمه غیرديلتی ،غیر متمرکس ،غیر سیبسی ،دايعلجبوٍ ي مشبرکتی ي از جُت اقتصبدی
خًدگران می ثبشذ.
هادُ  -3اوجمه شًرایبری در مقیبس محلٍ سغح شُر تُران فعبلیت خًاَذ ومًد.
تثصزَُ :1ر فرد فقظ می تًاوذ عضً یک اوجمه شًرایبری ثبشذ.

تثصزُ  :2وحًٌ ثرگساری اوتخبة در میبن دايعلجیه تبثع آئیه وبمٍ ای خًاَذ ثًد کٍ متعبقجبً تًسظ ستبد شًرایبری شًرای
اسالمی شُر تُران تُیٍ ي ثٍ تصًیت خًاَذ رسیذ.
تثصزُ:3سه رأی دَىذگبن ثٍ اعضبی اوجمه َبی شًرایبری  51سبل ثٍ ثبال می ثبشذ.
هادُ  -4اوجمه شًرایبری ،اوجمىی خًدگردان است ي از ایه ري می ثبیذ از َر حیث تًسظ خًد اَبلی ادارٌ شًد .الکه تب
زمبن کست خًدکفبیی از مسبعذتُبی شًرای شُر تُران ثرخًردار خًاَذ ثًد.
تثصزُ  :1عضًیت افراد در اوجمه شًرایبری افتخبری ي دايعلجبوٍ است.

فصل دٍم  :شزایط عضَیت ٍ ًحَُ اًتخاب اعضای اًجوي یا ساختار شَرایاری
هادُ -5شرایظ دياعلجبوٍ عضًیت در اوجمه شًرایبری:
داشته حذاقل  51سبل سه
داشته حذاقل سًاد خًاوذن ي وًشته
وذاشته سًء سبثقٍ کیفری
سکًوت در محلٍ مًرد وظر ثٍ مذت حذاقل شش مبٌ
هادُ  -6تعذاد اعضبی اصلی ي علی الجذل اوجمه شًرایبری محلٍ شبمل  7وفر عضً اصلی ي  3وفر علی الجذل می ثبشذ.
تثصزُ :1اعضبی اوجمه شًرایبری در ايلیه جلسٍ از ثیه خًد یک دثیر اوتخبة خًاَىذ کرد کٍ مسئًلیت سخىگًیی ي
ارتجبط ثب سبیر اوجمه َب ي مکبتجبت اوجمه را ثر عُذٌ خًاَىذ داشت ،وحًٌ ارتجبط اوجمه شًرایبری عجق آئیه وبمٍ ای است
کٍ تًسظ ستبد َمبَىگی اوجمه َبی شًرایبری شًرای اسالمی شُر تُران تُیٍ ي ثٍ تصًیت خًاَیذ رسیذ.
تثصزُ :2اعضبی علی الجذل اوجمه شًرایبری در کلیٍ جلسبت اوجمه شرکت ومًدٌ ي در صًرت غیجت اعضبی اصلی در
َر جلسٍ از حق رای ثرخًردار خًاَىذ ثًد.
تثصزَُ :3ر گبٌ عضً یب اعضبء ثٍ َر دلیل از عضًیت اوجمه خبرج شًوذ اعضبی علیالجذل ثٍ ترتیت آراء دعًت
خًاَىذشذ.
هادُ  -7اعضبی اصلی ي علی الجذل اوجمه شًرایبری ثرای مذت دي سبل اوتخبة می شًوذ.

