
 

 
 استانداری سیستان و بلوچستان

 معاونت هماهنگی امور عمرانی

 دفتر امور روستایی و شوراها
 

 

 

 كشور روستایی تعاونی های شركت از بازرسی نحوه

 

 بند به توجه با كشور روستایی تعاونی شركتهای مركزی اتحادیه از بازرسی به مجاز كشور كل بازرسی سازمان آیا

 مركزی سازمان آموزشی فنی، كمكهای و نظارت به توجه با و كشور كل بازرسی سازمان تشكیل قانون ۲ ماده الف

 سال اسفندماه مصوب روستایی تعاون مركزی سازمان اساسنامه ۳ ماده موضوع مرقوم اتحادیه به روستایی تعاون

 .خیر یا میباشد ۱۳۴۸

 

 ت/۲/۳۲۴۹۴- ۶/۱۲/۷۵ نظریه تاریخ و شماره                                               حقوقی كمیسیون نظریه

 كه آن ۲۷ بند بخصوص مختلف بندهای در روستایی تعاون مركزی سازمان قانونی اساسنامه( ۱)۳ ماده به توجه با

 اتحادیههای و شركتها كشاورزی اجتماعی، اقتصادی، فعالیتهای در مراقبت و راهنمایی و نظارت است، داشته اعالم

 كل بازرسی سازمان تشكیل قانون ۲ ماده الف بند آخر قسمت و میباشد سازمان آن عهده به روستایی تعاونی

 كمك یا نظارت آنها بر انحاء از نحوی به دولت كه سازمانهایی كلیه از مستمر بازرسی است داشته اعالم كه كشور

 شركتهای و روستایی تعاونی شركتهای استانی اتحادیههای و روستایی تعاونی شركتهای مركزی اتحادیه و مینماید

 نظارت تابع دیگر طرف از و بوده روستایی تعاون مركزی سازمان از بگیر كمك طرف یك از روستایی تعاونی

 سازمان تشكیل قانون( ۲)۲ ماده الف بند حكم مشمول لذا. میباشند سازمان آن كشاورزی و اجتماعی اقتصادی،

 .است بالمانع آنها از بازرسی و بوده كشور كل بازرسی

 



 :منبع

 تأمین روستایی و تعاون و ارضی اصالحات وزارت برنامههای از تبعیت به سازمان هدف: اساسنامه ۳ ماده ـ 1

 و تعاونی خدمات و بازرگانی و بازاریابی و اقتصادی عملیات توسعه و تعاون تقویت و گسترش و پیشرفت موجبات

 .میدهد انجام مربوط امكانات حدود در را زیر عملیات مقاصد این به رسیدن برای و است روستایی

 دولتی شركتهای و مؤسسات و انتظامی و نظامی نیروهای و ادارات و وزارتخانهها كلیه مستمر بازرسی: ۲۷ بند ـ 2

 سازمانهایی و انقالبی نهادهای و عامالمنفعه مؤسسات و رسمی اسناد دفاتر و آنها به وابسته مؤسسات و شهرداری و

 كمك یا نظارت آنها بر انحاء از نحوی به دولت یا است دولت به متعلق آنان سهام یا سرمایه از قسمتی یا و تمام كه

 .منظم برنامه براساس است آنها نام ذكر مستلزم آنها به نسبت قانون این شمول كه سازمانهایی كلیه و نمایدمی
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