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معاوويه محترم امور عمراوي استاوداریهای سراسر كشور

موضوع :ضرورت ارسال مصوبه عزل دهيار به كارگروه انطباق

تا سالم؛
احتطاماً پيطي وامٍ شماضٌ  11314مًضخ َ 92/05/02مانگًوٍ كٍ آگاَي زاضيس تٍ استىاز تثظطٌي شيل تىس م مازٌ
 68لاوًن تشكيالت ،يظايف ي اوتراتات شًضاَاي اسالمي مظًب  ،1375عزل دهيار اظ جملٍ يظايف شًضاي اسالمي
ضيستا تعييه شسٌ است .يفك مازٌ  53آييهوامٍ اجطايي تشكيالت ،اوتراتات زاذلي ي امًض مالي شًضاَاي اسالمي ضيستا
ي وحًٌ اوتراب زَياض مظًب  1378ي اطالحات تعسي آن ي َمچىيه مازٌ  31آييهوامٍ زاذلي شًضاي اسالمي ضيستا
مظًب  ،1384عزل دهيار با رأي اكثريت مطلق اعضاي شوراي اسالمي روستا ،تٍ شطح شيل محمك
ميشًز:
«چىاوچٍ يك يا چىس وفط اظ اعضاي شًضا وسثت تٍ عملكطز زَياض يا عمليات زَياضي ،اعتطاع ي يا ايطازي زاشتٍ
تاشىس ،اتتسا تًسط ضئيس شًضا ،مًاضز ضا تٍ طًضت ياضح تٍ زَياض تصكط كتثي ذًاَىس زاز؛ زض طًضت عسم ضعايت مفاز
مًضز تصكط ،مًضًع تٍ طًضت سؤال مططح ذًاَس شس كٍ زض ايه طًضت ،ضئيس شًضا سؤال ضا كتثاً تٍ زَياض اتالغ
ذًاَس كطز ي حساكثط ظطف زٌ ضيظ پس اظ اتالغ ،زَياض مًظف تٍ حضًض زض جلسٍ عازي يا فًقالعازٌ شًضا ي پاسد تٍ
سؤال ميتاشس .چىاوچٍ زَياض اظ حضًض استىكاف يضظيسٌ ي يا پاسد لاوعكىىسٌ تشريض زازٌ وشًز ،طي جلسة زيگطي
مًضًع مًضز تطضسي لطاض ميگيطز ي شًضا ميتًاوس تا ضأي اكثطيت مطلك اعضا ،زَياض ضا تطكىاض كىس ي فطز جسيسي ضا
اوتراب ومايس» .ياضح ي مثطَه است كٍ بركناري دهيار پس اظ طي مطاحل مصكًض ،مصوبه شورا بوده ي ميتايست
زض كاضگطيٌ اوطثاق مظًتات شًضاَاي اسالمي ضيستا ،مًضًع تىس  2-2ترشىامٍ ممام عالي يظاضت تٍ شماضٌ 4398
مًضخ  93/01/23مًضز تطضسي ي تسليك لطاض گيطز؛ الظم است زض طًضت يجًز اتُام زض ايه ذظًص ،يفك تىس َ 3مان
ترشىامٍ ،مًضًع جُت تطضسي تيشتط تٍ زفتط امًض ضيستايي ي شًضاَاي استاوساضي اعالم گطزز.
مطاتة تطاي تُطٌتطزاضي ي اعالم تٍ مطاجع شيضتط استاوي حضًضتان اضسال ميشًز.
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