پيبم آموزشي شمبرة سيسده ـ ارديبهشت 1398

هر مبه؛ يك صفحه ،يك آموزش
شركت تعبوني دهيبريهب

دَيار َا» است دس حبل حبضش  698ضشوت تؼبًٍي دّيبسيّب ثب ػضيَيت حيذٍد ّ 02يضاس ًْيبد دّييبسي دس وطيَس

كمك به خودكفبيي و تقويت
مبلي دهيبري
كمك به افسايش درآمد

اهداف

ًَػي اص تؼبًٍي ّب ّستٌذ وِ ثشاسبس لَاًيي ٍ همشسات ثخص تؼبٍى ٍ ثب ػضَيت حذالل  7دّيبسي تطىيل هييضيَد
تأسيس تؼبًٍيّبي هزوَس پس اص اًؼمبد تفبّنًبهِ ّوىبسي هطتشن سبصهبى ضْشداسيّب ٍ دّييبسيّيبي وطيَس ٍ ٍصاست
تؼبٍى ،وبس ٍ سفبُ اجتوبػي دس سبل  6886آغبص ٍ فؼبليت آىّب هغبثك ثب «اساسىامٍ مصًب شركت َرا عارايو

ايجبد اشتغبل مولد و پبيدار

روستبييبن

هطغَل ثِ فؼبليت هيثبضذ وِ صهيٌِ اضتغبل ثيص اص ّ 02ضاس ًفش سا دس ًَاحي سٍستبيي وطَس فشاّن ًوَدُاًذ

ارايه خدمبت فني و
مهندسي به دهيبريهب

اركبن

مجمع عمومي

هيئت مديره

ببزرس/ببزرسبن

مجمع عمومي :ثشاسبس لَاًيي ٍ همشسات ثخص تؼبٍى ،باالعكيه مكجع اتخبر تػوين ثَدُ ٍ ًبظش ثش اهَس تؼبًٍي اسيت

مجبمع عمومي

اص اجتوبع اػضبي يب ًوبيٌذگبى تبماالختيبس آىّب ثِ غَست عاد ٍ فًقالاادٌ تطىيل هيضيَد ٍ ّيش ػضيَ ثيذٍى دس ًظيش
گشفتي هيضاى سْبم ،فمظ داساي يه سأي هيثبضذ

تعبوني

هيئت مديره :اص ثيي اػضبء ثشاي هذت سِ سبل اًتخبة هيضًَذ تؼذاد آىّب دس تؼبًٍيّبي ثب ووتش اص  02ػضيَ 3 ،ػضيَ
اغلي ٍ  0ػضَ ػليالجذل ٍ دس تؼبًٍيّبي ثب ثيص اص  02ػضَ 5 ،ػضَ اغلي ٍ  3ػضَ ػليالجذل هيثبضذ

مجمع عمومي عبدي

وظبيف هيئت مديره:
 6دػَت هجوغ ػوَهي ػبدي ٍ فَقالؼبدُ
 0اجشاي اسبسٌبهِ ٍ تػويوبت هجبهغ ػوَهي ٍ سبيش همشسات هشثَط
ً 8ػت ،ػضل ٍ لجَل استؼفبي هذيشػبهل ٍ ًظبست ثش ػوليبت ٍي ٍ تؼييي حذٍد ٍظبيف ٍ اختيبسات ٍي
 4لجَل دسخَاست ػضَيت ٍ اخز تػوين ًسجت ثِ اًتمبل سْبم اػضب ثِ يىذيگش ٍ دسيبفت استؼفبي ّش يه اص اػضبي ّيئت هذيشُ
ً 5ظبست ثش هخبسج جبسي ضشوت ٍ سسيذگي ثِ حسبةّب ٍ اسائِ ثِ ثبصسس /ثبصسسبى ٍ تسلين ثِ هَلغ گضاسش هبلي ٍ تشاصًبهِ ثِ هجوغ ػوَهي
 6تْيِ ٍ تٌظين عشحّب ٍ ثشًبهِّب ٍ ثَدجِ ٍ سبيش پيطٌْبدات ٍ اسائِ ثِ هجوغ ػوَهي جْت اتخبر تػوين
 7تْيِ ٍ تٌظين آيييًبهِّب ٍ دستَسالؼولّبي داخلي تؼبًٍي ٍ تمذين آى ثِ هجوغ ػوَهي ثشاي تػَيت
 8پيطٌْبد دستَسالؼول تؼييي حمَق ٍ هضايب ،حك جلسِ ٍ پبداش اػضب ّيئت هذيشُ ثِ هجوغ ػوَهي
 9تؼييي ًوبيٌذُ يب ٍويل دس دادگبُّب ٍ هشاجغ لبًًَي ٍ سبيش سبصهبىّب ثب حك تَويل غيش
 62تؼييي ًوبيٌذُ اص ثيي اػضبي تؼبًٍي ثشاي حضَس دس جلسبت هجوغ ػوَهي ضشوتّب ٍ اتحبديِّبيي وِ تؼبًٍي دس آًْب هطبسوت داسد
 66تؼييي ٍ هؼشفي غبحجبى اهضبي هجبص (يه يب دٍ ًفش اص اػضبي ّيئت هذيشُ ثِ اتفبق هذيشػبهل) ثشاي لشاسدادّب ٍ اسٌبد تؼْذآٍس تؼبًٍي
 60اًجبم سبيش ٍظبيف ٍ تىبليفي وِ ثِ هَجت ايي اسبسٌبهِ هستميوبً ٍ يب ثِ اػتجبس تػذي اداسُ اهَس تؼبًٍي ثش ػْذُ ّيئت هذيشُ گيزاسدُ ضيذُ
است

مجمع عمومي فوقالعبده

مــديرعبم  :فييشد ٍاجييذ
ضشايغي است وِ ثيِ هٌظيَس
هذيشيت اهَس تؼبًٍي ٍ اجشاي
هػييَثبت هجوييغ ػوييَهي ٍ
ّيئت هذيشُ اص ثييي اػضيبي
تؼبًٍي ٍ ييب خيبسج آى ثيشاي
هذت سِ سبل اص سَي ّيئت
هذيشُ اًتخبة هيضَد ًػيت
ٍ ػييضل ٍ لجييَل اسييتؼفبي
هيييذيشػبهل ٍ ًظيييبست ثيييش
ػولىيييشد ٍ تؼيييييي حيييذٍد
اختيييبساتٍ ،ظييبيف ٍ هيييضاى

ببزرس/ببزرسبن :هجوغ ػوَهي ػبدي اص اضخبظ حميمي يب حمَلي ثشاي هذت يه سبل هبلي ثبصسس /ثبصسسبى سا اًتخبة هيوٌذ اًتخبة
هجذد آًبى ثالهبًغ است «در عاايو با تمتك از  02عضً :يك وفك بازرس ي در عاايو َا با بيش از  02عضً 3 ،وفك بازرس ي برٍ
َمان عاذاد عل البذل اوتخاب م شًد »

وظبيف ببزرسبن:
ً 6ظبست هستوش ثش اًغجبق ًحَُ اداسُ اهيَس تؼيبًٍي ٍ ػولييبت ٍ هؼيبهالت اًجيبم ضيذُ ثيب اسبسيٌبهِ ٍ ليَاًيي ٍ هميشسات ٍ
دستَسالؼولّبي هشثَعِ
 0سسيذگي ثِ حسبةّب ،دفبتش ،اسٌبد ،غَستّبي هبلي اص لجيل تشاصًبهِ ٍ حسبةّبي ػولىشد ٍ سَد ٍ صيبى ،ثَدجِ پيطٌْبدي
ٍ گضاسضبت ّيئت هذيشُ ،هجوغ ػوَهي ،ضخػبً ٍ يب دس غَست لضٍم ثب استفبدُ اص وبسضٌبس وِ دس ايي غَست پشداخت ّضيٌِ
وبسضٌبس ثب تػَيت هجوغ ػوَهي ثش ػْذُ تؼبًٍي خَاّذ ثَد
 8سسيذگي ثِ ضىبيبت اػضبء ٍ اسائِ گضاسش ثِ هجوغ ػوَهي ٍ هشاجغ ريسثظ
 4تزوش وتجي تخلفبت هَجَد دس ًحَُ اداسُ اهَس تؼبًٍي ثِ ّيئت هذيشُ ٍ هذيشػبهل ٍ تمبضبي سفغ ًمع
ً 5ظبست ثش اًجبم حسبثشسي ٍ سسيذگي ثِ گضاسش ّبي حسبثشسي ٍ گضاسش ًتيجِ سسيذگي ثِ هجوغ ػوَهي تؼبًٍي ٍ هشاجغ
ريسثظ

حمَق ٍ هضايبي ٍي ثشػْيذُ
ّيئت هذيشُ ثيَدُ ٍ اًتخيبة
هجييذد هييذيشػبهل ثالهييبًغ
هيثبضذ

سازمان شُكدار َا ي دَيار َا تشًر

ماايو

امًر دَيار َا

دفتك بكوامٍريز ي مذيكي

عًساٍ ريستاي

