توافقنامه سطح خدمت "نظارت بر مجامع و انتخابات تعاونی ها"
 .1مقدمه
به منطور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و هدایت مدیران تشکل های تعاونی در اداره صحیح و قانونمند تعاونیها  ،نظارت بر
مجامع عمومی تعاونی ها انجام میگردد .قانون بخش تعاونی مجمع عمومی را باالترین رکن تصمیم گیری در تعاونی ها تعیین نموده لذا
رعا یت قوانین مرتبط و آیین نامه تشکیل مجامع عمومی از پایه های اساسی اداره قانونمند تعاونی ها محسوب میشود  .هیات مدیره
منتخب مجمع عمومی موظف به اجرای تصمیمات و تکالیف مصوب در مجمع عمومی میباشند  .تمامی تعاونیها مکلف هستند مجامع
عمومی ساالنه را برگزار و صورتهای مالی سال جاری و برنامه و بودجه سال آتی را مورد بررسی قرارداده و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم
نمایند و در سامانه جامع هوشمند تعاون به آدرس  taavoni.mcls.gov.irثبت نمایند.

 .2هدف


هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که خدمت ارائه شده توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ،موجب رعایت مقررات و
آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و صیانت از حقوق اعضا در تعاونی ها گردد .

 .3مسئولیت


وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای بندهای ( )1و ( ) 17ماده  66قانون بخش تعاونی برر حسرن اجررای
مجامع عمومی تشکل های تعاونی نظارت خواهد نمود .



وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بر اساس بند ( )4ماده  36آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی نسبت اعزام ناظر جهت
حضور در جلسات مجامع عمومی تشکل های تعاونی اقدام می نماید .



انجمن مرکزی نظارت بموجب ماده  68قانون بخش تعاونی بر انتخابات تعاونی ها نظارت می نماید .



هیات مدیره تعاونی ها مکلف است مجمع عمومی را طبق فصل چهارم قانون بخش تعراونی حسرب مرورد و آیرین نامره
تشکیل مجامع عمومی برگزار نماید

 .4تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی


تشکل های تعاونی تاریخ برگزاری مجمع عمومی را به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعالم خواهند نمود



تشکل های تعاونی نسبت به اجرای دستور العمل انتخابات در تعاونی ها اقدام می نماید



وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در موارد مقتضی ناظر به مجمع عمومی اعزام می نماید



انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها طبق دستور العمل مربوطه نسبت به تعیین صالحیت مدیران و بازرسان کاندید شده اقدام
مینماید .



ناظر اعزامی به مجمع عمومی نحوه رعایت قوانین و مقررات و یا تخلفات مشاهده شده در برگزاری مجمع عمومی را به مافوق
خود گزارش می نماید .



مدیران تعاونی صورتجلسه مجمع عمومی را با امضا هیات رئیسه مجمع عمومی به وزارت تعاون کرار و رفراه اجتمراعی ارسرال
مینمایند و کارشناسان ذیربط طبق آیین نحوه تشکیل مجامع عمومی و گزارش ناظر بررسیهای الزم را معمول و اقدامات آتری
را به عمل خواهند آورد .



در صورتیکه پس از درخواست این خدمت توسط خدمت گیرنده و تکمیل فرمها در سرامانه متقایری نتوانرد در موعرد مقررر،
نتیجه خدمت خود را دریافت نماید ،می تواند از طریق دفتر بازرسی ،ارزیرابی عملکررد و پاسرخگویی بره شرکایات (بره آدرس
 )https://zrm.mcls.gov.irنسبت به ثبت شکایت جهت جبران خسارت اقدام نماید.

 .5هزینهها و پرداختها
این خدمت به صورت رایگان به تشکل های تعاونی ارائه می شود.
 .6دوره عملکرد


این توافق نامه تا اطالع ثانوی بدون تغییر است و در صورت تغییر ،نسخه بروز شده ان در پورتال قرار میگیرردو اطرالع رسرانی
الزم به تشکل های تعاونی صورت می پذیرد.

 .7خاتمه توافقنامه


با توجه به اینکه این خدمت بر اساس فصول و مواد مذکور قانون بخش تعاونی و بند ( )4ماده  36آیرین نامره اجرایری همران
قانون و آیین نامه تشکیل مجامع عمومی ارائه می گردد تا ابالغ قانون و یا آیین نامه جدید مبنی بر خاتمه ارائه خردمت ،بره
تشکل های تعاونی خدمت رسانی می گردد.

