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فصل سوم
شرح وظایف و اختیارات
ّزیک اس ارکبى ضَرا دارای ٍظبیف ٍ اختیبراتی ثِ ضزح سیز هی ثبضذ.
ماده 11
وظایف و اختیارات هیأت موسس
ـ تْیِ ٍ تذٍیي اسبسٌبهِ ٍ پیگیزی اهَر هزتجظ تب تبسیس ضَرا.
ـ تطکیل کویتِ اجزایی اًتخبثبت در دٍر اٍل ٍ ًظبرت ثز آى.
ماده 12
وظایف و اختیارات نمایندگان واحدها
ـ ثزگشاری اًتخبثبت در ٍاحذ خَد ثب ًظبرت ّیئت اجزایی اًتخبثبت(در دٍر اٍل ،ایي ٍظیفِ اس عزف ًوبیٌذگبى ّیئت
اجزایی اًتخبثبت در ٍاحذّب اًجبم خَاّذ ضذ).
ـ ضزکت فؼبل در جلسبت هجوغ ػوَهی ،هطبرکت در تصوین گیزی ّب ٍ ّوکبری السم ثزای اجزای هصَثبت هجوغ
ػوَهی ٍ ضَرای هزکشی.
ـ جوغ آٍری هسبیل ٍ هطکالت صٌفی حَسُ ًوبیٌذگی خَد ،ثزرسی ٍ تٌظین آًْب ثزای ارائِ در هجوغ ػوَهی ٍ
ضَرای هزکشیّ ،وچٌیي اعالع رسبًی هسبئل صٌفی ثِ کبرکٌبى حَسُ ًوبیٌذگی.
ـ ثزقزاری ٍ حفظ ارتجبط ٍ تؼبهل ثب سبیز ارکبى ضَرا

ماده 13
وظایف و اختیارات مجمع عمومی
ـ تصَیت ثزًبهِ سبالًِ ٍ ،ثزًبهِ ّبی پیطٌْبدی سبیز ارکبى ضَرا.
ـ اًتخبة اػضبی ضَرای هزکشی.
ـ اًتخبة اػضبی ّیبت ثبسرسی ٍ ًظبرت.
ـ تصَیت آییي ًبهِ ّبی داخلی ضَرا.
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ـ اصالح ٍ ثِ رٍس رسبًی اسبسٌبهِ ضَرا(ثزای تغییز اسبسٌبهِ رأی حذاقل دٍ سَم اػضبی هجوغ ػوَهی ٍ تصَیت
هذیزیت داًطگبُ الشاهی است)
ـ تطکیل جلسبت سِ هبِّ ،ثزرسی گشارش ّبی سبیز ارکبى ضَرا ،حل ٍ فصل اختالفبت داخلی احتوبلی ،لغَ
ػضَیت ٍ ،ثزگشاری اًتخبثبت.

ماده 14
وظایف و اختیارات شورای مرکسی
ـ اًتخبة رئیس ٍ دثیز ضَرای هزکشی.
ـ اجزای هصَثبت هجوغ ػوَهی
ـ ارتجبط هستوز ثب ًوبیٌذگبى ٍاحذّب ،اخذ گشارضبت اس ٍاحذّبی هختلف ،ارسیبثی ًوبیٌذگبى ٍاحذّب ،تجبدل
اعالػبت ،دریبفت پیطٌْبدات ،جوغ ثٌذی ٍ تٌظین آًْب ثزای عزح در جلسبت هجوغ ػوَهی در چبرچَة قبًَى .
ـ تٌظین ٍ ارائِ گشارضبت ػولکزد سِ هبِّ ثِ هجوغ ػوَهی.
ـ پیطٌْبد اصالح ثٌذّبیی اس اسبسٌبهِ ثِ هجوغ ػوَهی ثزای تصَیت
ـ ًظبرت ثز فؼبلیت ًوبیٌذگبى ٍاحذّب ٍ رسیذگی ثِ تخلفبت احتوبلی ٍ پیطٌْبد لغَ ػضَیت آًْب ثِ هجوغ ػوَهی
ثزای تصَیت.
ـ تؼبهل هؤثز ثب هذیزیت ٍ هسئَالى داًطگبُ ٍ سبیز سبسهبًْبی خبرج اس داًطگبُ(ثب ّوبٌّگی ثب هسئَلیي داًطگبُ)،
ثزای دستیبثی ثِ اّذاف ضَرا.
ـ تٌظین  ،تذٍیي ٍ تصَیت آییي ًبهِ ّبی داخلی ضَرا.
ـ اعالع رسبًی اهَر صٌفی کبرکٌبى ثِ ضیَُ ّبی هؤثز
ـ پبیص هغبلجبت ٍ هطکالت کبرکٌبى ٍ تذٍیي ٍ ارائِ ثِ هسئَلیي داًطگبُ ٍ پیگیزی آًْب
ـ درخَاست ثزگشاری جلسبت فَق الؼبدُ هجوغ ػوَهی.
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ماده 15
وظایف و اختیارات هیأت بازرسی و نظارت
ـ ًظبرت ثز فؼبلیت ضَرای هزکشی ٍ ارائِ گشارش ثِ هجوغ ػوَهی.
ـ ضزکت در جلسبت ضَرای هزکشی ٍ هجوغ ػوَهی.
ـ هؼزفی ًوبیٌذُ ثزای ضزکت در ّیأت اجزایی اًتخبثبت.
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