آشىایی با حذيد ،يظائف ي اختیارات شًرایاری ها
مقذمٍ:
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
 ٍ 1331/3/1تا 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  31لاًَى فَقالذکز ،شَرای اسالهی شْز
تْزاى تِ هَجة ایي طزح الذام تِ تأسیس اًجوٌْای شَرایاری در هحالت تْزاى هی کٌذ.
فصل ايل – کلیات
مبدٌ  -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.
تجصزٌ  :1در ایي اساسٌاهِ اًجوي شَرایاری شْز تْزاى تِ اختصار اًجوي شَرایاری خَاًذُ هی شَد.
مبدٌ  -2اًجوي شَرایاری ،اًجوي غیزدٍلتی ،غیز هتوزکش ،غیز سیاسی ،داٍطلثاًِ ٍ هشارکتی ٍ اس جْت التصادی
خَدگزاى هی تاشذ.
مبدٌ  -3اًجوي شَرایاری در همیاس هحلِ سطح شْز تْزاى فعالیت خَاّذ ًوَد.
تجصزٌّ :1ز فزد فمط هی تَاًذ عضَ یک اًجوي شَرایاری تاشذ.
تجصزٌ ً :2حَُ تزگشاری اًتخاب در هیاى داٍطلثیي تاتع آئیي ًاهِ ای خَاّذ تَد کِ هتعالثاً تَسط ستاد شَرایاری
شَرای اسالهی شْز تْزاى تْیِ ٍ تِ تصَیة خَاّذ رسیذ.
تجصزٌ :3سي رأی دٌّذگاى تِ اعضای اًجوي ّای شَرایاری  11سال تِ تاال هی تاشذ.
مبدٌ  -4اًجوي شَرایاری ،اًجوٌی خَدگزداى است ٍ اس ایي رٍ هی تایذ اس ّز حیث تَسط خَد اّالی ادارُ شَد .الکي
تا سهاى کسة خَدکفایی اس هساعذتْای شَرای شْز تْزاى تزخَردار خَاّذ تَد.
تجصزٌ  :1عضَیت افزاد در اًجوي شَرایاری افتخاری ٍ داٍطلثاًِ است.

فصل ديم  :شرایط عضًیت ي وحًٌ اوتخاب اعضای اوجمه یا ساختار شًرایاری
مبدٌ -5ضزایظ دياعلجبوٍ عضًیت در اودمه ضًرایبری:
داضته حذاقل  25سبل سه
داضته حذاقل سًاد خًاوذن ي وًضته
وذاضته سًء سبثقٍ کیفزی
سکًوت در محلٍ مًرد وظز ثٍ مذت حذاقل ضص مبٌ
مبدٌ  -6تعذاد اعضبی اصلی ي علی الجذل اودمه ضًرایبری محلٍ ضبمل  7وفز عضً اصلی ي  3وفز علی الجذل می
ثبضذ.
تجصزٌ :1اعضبی اودمه ضًرایبری در ايلیه خلسٍ اس ثیه خًد یک دثیز اوتخبة خًاَىذ کزد کٍ مسئًلیت سخىگًیی
ي ارتجبط ثب سبیز اودمه َب ي مکبتجبت اودمه را ثز عُذٌ خًاَىذ داضت ،وحًٌ ارتجبط اودمه ضًرایبری عجق آئیه
وبمٍ ای است کٍ تًسظ ستبد َمبَىگی اودمه َبی ضًرایبری ضًرای اسالمی ضُز تُزان تُیٍ ي ثٍ تصًیت
خًاَیذ رسیذ.
تجصزٌ :2اعضبی علی الجذل اودمه ضًرایبری در کلیٍ خلسبت اودمه ضزکت ومًدٌ ي در صًرت غیجت اعضبی
اصلی در َز خلسٍ اس حق رای ثزخًردار خًاَىذ ثًد.
تجصزٌَ :3ز گبٌ عضً یب اعضبء ثٍ َز دلیل اس عضًیت اودمه خبرج ضًوذ اعضبی علیالجذل ثٍ تزتیت آراء دعًت
خًاَىذضذ.
مبدٌ  -7اعضبی اصلی ي علی الجذل اودمه ضًرایبری ثزای مذت دي سبل اوتخبة می ضًوذ.

فصل سًم :ارکان اوجمىهای شًرایاری
مبدٌ  -8ارکبن اودمه عجبرتىذ اس :اودمه ضًرایبری – گزيَُبی کبری
مبدٌ -9ستبد َمبَىگی ضًرایبری مزکت اس پىح وفز اس اعضبی ضًرای اسالمی ضُز تُزان ضبمل :
الف :دي وفز اس اعضبی کمیسیًن فزَىگی ي اختمبعی ثٍ اوتخبة ي معزفی ایه کمیسیًن
ة :سٍ وفز اس اعضبی ضًرای اسالمی ضُز تُزان می ثبضذ کٍ ثب تصًیت ضًرا مىصًة خًاَىذ ضذ.
خلسبت ستبد ثب حضًر  3وفز اس اعضبء رسمیت داضتٍ ي تصمیمبت آن ثب اکثزیت آراء قبوًوی است .اعضبی ستبد
مًظفىذ در ايلیه خلسٍ اس میبن خًد یک وفز رئیس ،یک وفز وبیت رئیس ي یک وفز ثعىًان مىطی مخجز اوتخبة
ومبیىذ.
رئیس ستبد َمبَىگی می ثبیذ الشامبً اس میبن اعضبی کمیسیًن فزَىگی ي اختمبعی عضً ایه ستبد اوتخبة ضًد.

مبدٌ  -10يظبیف ستبد َمبَىگی
-

ثزوبمٍ ریشی ،سیبستگذاری ي وظبرت ثز ضًرایبری َب

-

ارائٍ گشارش فعبلیت ضًرایبری َب ثٍ ضًرای ضُز

-

َمبَىگی ثیه ضًرایبری َب

-

اثالغ تصمیمبت ضًرای ضُز ثٍ ضًرایبری َب

-

پیگیزی ي اخزای ثزوبمٍ َب ي خظ مطی َبی اثالغ ضذٌ اس ضًرای ضُز

-

اوتقبل پیطىُبدات ي وظزات ي عزحُبی ضًرایبری َب ثٍ ضًرای ضُز

-

ثبسرسی در صًرت درخًاست ضًرای ضُز ي تطکیل کمیتٍ اوضجبعی

-

تطکیل ستبد اخزای ،تعییه ي اثالغ ضزح يظبیف آن ،تعییه اعضبء يدثیزآن ستبد ي تعییه وحًٌ تعبمل ثب
ضًرایبریَب
تجصزٌ :اعضبء ي دثیز ستبد اخزایی ثٍ پیطىُبد رئیس ستبد َمبَىگی ي تصًیت ایه ستبد مىصًة خًاَذ
ضذ.

