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اساسنامه
موسسه توسعه پایدار نایبند

کلیات-بخش اول
زیــر عنــوان  قــانون کــه شــودنامیــده مــی» موسسه«اختصاراًکه در این اساسنامهباشد، می»موسسه توسعه پایدار نایبند«:نام-1ماده 

.بعنوان یک مؤسسه غیر تجاري به ثبت رسیده استتجارت جمهوري اسالمی ایران 

تــامین هیئت مؤســسمالی محل مشارکت ازباشد، کهریال) می1،000،000ریال (یک میلیونمبلغ » موسسه«اولیه سرمایه -2ماده 
گردیده است.

فرهنگــی، دستیابی به پایداري زیست محیطی، اقتصــادي و مــالی، اجتمــاعی، :عبارت است ازتشکل هدف کلی از تاسیس -3ماده 
از منجملــه (روســتاها و شــهرها) عسلویه ویژهبخش مناطق نفت خیز ور و بویژه کشودر و عمرانی بهداشتی رفی,حقوقی، ع

بــویژه شــوراي اســالمی بخــش —، شــوراهاي اســالمیطریق تعامل و همکاري با سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس
. 4مذکور در ماده نهاد به صورت چند منظوره با هدفهاي ویژه و سازمانهاي ذیربط دولتی و خصوصی و مردم—عسلویه

هاي ویژههدف-4ماده 
تعامل، همسویی و همکاري چندجانبه با دست اندرکاران و سیاست گذاران منطقه به ویژه با سازمان منطقه ویژه - 1

با آن در زمینه هاي زیستو صنایع مرتبط، شرکت نفت و گاز، پتروشیمی ها،شوراي بخشاقتصادي انرژي پارس
و...؛اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اجرایی، پایش و ارزیابی تحقیقاتی، اقتصادي، ی، صنعت، فنی، علمی، محیطی
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در سطوح مختلف (محلی، هاي مرتبط با هدف هاي موسسه ریزيهو برنامگذاريمشارکت در فرآیندهاي سیاست- 2
استانی و ملی)؛

اظت شده توسط جوامع محلی) منجمله (مناطق حفمنطقهشناساندن، ارتقاء و احیاء تمامیت اکولوژیکی قرق هاي بومی- 3
؛و مشارکت در حفظ و احیاء دیگر مناطق حفاظت شدهدریایی و ساحلیجنگلها، مراتع، چشم اندازها و مناطق 

حوزه هاي دره ها و دشت ها، منابع خدادادي همچون دریاها، کوه ها، پایدار و ترمیم و بازسازيبهره برداري،حفاظت- 4
رزمینی، مناطق حفاظت شده، تنوع زیستی گیاهی و جانوري (منجمله حیات وحش و آبخیز، آبهاي سطحی و زی

بر این جوامع بومی و محلیآبزیان)، خورها، رودخانه ها و مناطق آسیب پذیر در معرض خطر و مدیریت مشارکتی 
منابع؛

در زمینه هايمنطقهن بومی ادستیابی به معیشت پایدار و فقرزدایی از طریق افزایش درآمد و ثروت براي موسسه و ساکن- 5
:مختلف از قبیل

الف: صیادي؛
ب: لنج داري و ملوانی؛

؛نخلداري و ج: کشاورزي
د: دامداري؛

؛ه: صنایع دستی
توریسم صنعتی، ورزشی، دریایی و ساحلی)؛،گردشگري (طبیعت گردي: و
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:  فعالیت هاي فنی و حرفه اي الزم در منطقه؛ز
؛صنایع مختلف: ح
؛و تجاريی: خدماتط

ي: خدمات تبلیغاتی منجمله براي منطقه ویژه اقتصادي و شرکتها و سازمانهاي دولتی و خصوصی؛
غیره....ك: و 

ن؛لخصوص جذب جوانان و فارغ التحصیالعلی اعسلویه براي بومیان منطقه ایجاد اشتغال- 6
در رشته هاي مختلف؛عسلویهتخصیص بورسیه تحصیلی براي جوانان بومی منطقه- 7
دانشگاهها و پژوهشگاههاي مرتبط به هدفهاي موسسه؛ایجاد کمک به - 8
؛و کتابخانهایجاد فضاهاي فرهنگی و آموزشی همچون فرهنگسرا- 9

راه اندازي همایش، سمینار و جشنواره هاي مختلف در چارچوب هدفهاي موسسه؛- 10
برگزاري کارگاههاي تخصصی و دوره هاي آموزشی براي اقشار مختلف جامعه؛- 11
؛موسسههدف هايفعالیت و در چارچوب و سایت هاي اینتترنتی مرتبطت هاي تبلیغاتیانتشار نشریه، بروشور، تراک- 12
ادین همسو با اهداف پیش بینی شده؛برگزاري برنامه هاي نم- 13
ینترویج تحقیقات مشارکتی و کاربردي در منطقه از طریق حفظ، احیا و تقویت دانش بومی و بهره گیري از دانش نو- 14

در منطقه؛
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و در جهت کاهش آالیندگی هاي صنعتیو سایر سازمانهاي ذیربطاطالع رسانی، مشارکت و تعامل با مدیران صنایع- 15
؛بهبود محیط زیست و سالمتی

مسکن، ازدواج و دریافت باز پرداخت قبیل تحصیل، پرداخت وام هاي ضروري ازایجاد صندوقهاي همیاري جهت - 16
؛هاآن

اقشار مختلف تربیتی و ورزشی برايو برگزاري فعالیت هايناسب، تفرج گاهها و تفریجات سالممایجاد فضاهاي - 17
؛جامعه بخصوص جوانان

احداث پارکهاي آبی جهت جاذبه توریستی؛- 18
حفظ آداب و رسوم و سنن مردم منطقه و هویت فرهنگی آنان؛ - 19
؛د مخدر و دخانیاتمبارزه با مواهمکاري با نهادهاي ذیربط و با مشارکت مردم جهت- 20
؛ایجاد کارگاههاي درآمدزایی جهت اعتالي سطح معیشتی قشر فقیر و پشتیبانی مالی موسسه- 21
همچون آزادگان، (کشوردیگر مناطق صنعتیبهتوسعه تجارب موفق در دستیابی به توسعه پایدار در صنایع نفت و گاز - 22

).غیرهوخارك، پارس شمالی، پارسیان
زمینه مرتبط با هدفهاي مؤسسه براي ارائه خدمات مختلف،عقد قرارداد در هر - 23

و اصول کار آن شامل موارد زیر است:باشدداراي شخصیت حقوقی مستقل میموسسه-5ماده 

اصل انصاف و عدالت-الف
(منفعت فردي در چارچوب منفعت جمعی) ؛منفعت جمعی
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منطقهترتر و محرومهاي ضعیفگروهحمایت بااولویت.

صل مشارکتا-ب
ها؛گیريتصمیمدرموسسهاعضاي با مشورت
از وقــتدر اســرعو عموم مردم منطقهموسسهاعضاي نتایج به تک تک واقدامات،، تصمیماتعملکردگزارش

طریق ارتباط مجازي و روالی؛

به اعضاءاصل پاسخگویی -ج

اصل شفافیت -د
لی، ارزیابی و عملیات ما، اجراءیحاطر،گیريتصمیمدر.

اصل پایداري-و
ها)؛آلودگیتخریب و زیستی و جلوگیري از تنوع، 1محیطی(حفظ طبیعتزیست
؛جوامع بومی و محلی)رهنگ اجتماعی و فرهنگی (انطباق با ف
؛داري از منابع طبیعیبرهاي بهرهبه رسمیت شناختن مقررات عرفی در حل اختالف و نظام
؛آمد)تولید ثروت و نه فقط درسرمایه؛ مالی (استفاده از سود و نه-اقتصادي

منابع ) ترمیم و بازسازي3(از آن و) استفاده پایدار2(،) حفاظت و نگهداري پایدار تنوع زیستی1حفظ طبیعت: شامل (١
).1980،طبیعی در حال تخریب و تضعیف می باشد (استراتژي جهانی حفاظت از طبیعیت
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مــرتبط بــا المللــیهــاي ملــی و بــینمایــت دولــت و ســازمانبه صورت ح(سازمانی-ساختاريحقوقی و-یسیاست
؛)هدفهاي موسسه

گیرد.می منطقه صورت بومیحفظ، رعایت تقالید و اعرافهاي موسسه با فعالیتتمام -ـه

موسسه در عضویت -بخش دوم
باشد:میاصلی و حامی نوع عضو دوداراي »موسسه«-6ماده

:اعضاء اصلی-الف
عسلویه؛ویژه بخش تمام شهرها و روستاهاي - 1

عسلویه؛ ویژه اصناف و گروههاي ذینفع بومی و محلی بخش - 2

؛(سنستا)موسسه توسعه پایدار و محیط زیست- 3

مؤسسه هیأت موسس- 4

اعضاء حامی و افتخاري-ب
حمایت کننده همچــون: ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادي انــرژي ، محققان و متخصصان هاوهها، گرسایر سازمان

شــوراهاي اســالمی (بخــش عســلویه، روســتاها و شــرکتهاي پتروشــیمی،پــارس؛ نفــت و گــاز پــارس جنــوبی، 
؛سازمانهاي ذیربطو سایرموسسه مطالعات بین المللی انرژيشوراهاي اسالمی شهرهاي منطقه)
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ط با هدفهاي موسسه؛مرتبتی و مردم نهاد سازمانهاي دول

ذکر شده است.9دگان در مادهننمایانتخاب حق راي دارند، و طریقه ي 4و 1،2،3نمایندگان منتخب بندهاي : 1تبصره 

: اعضاء حامی و افتخاري بدون حق راي می باشند.2تبصره 

موسسهارکان -خش سومب
عبارتند از:موسسهارکان -7ماده 

؛مجمع عمومی-الف
کمیته زنان؛-ب
؛هیئت مدیره-ج
؛بازرسان-د
دبیرخانه.-ه

موسسهمجمع عمومی -الف
ف و ، نماینــدگان اصــناشــهرها و روســتاهاي بخــش ویــژه عســلویهاز هریــک نماینــدگانمجمــع عمــومی شــاملترکیــب-8مــاده 

.می باشدت مؤسسو نماینده هیأه موسسه توسعه پایدار و محیط زیستنمایند، گروههاي ذینفع

موسسهها و اخذ تصمیمات در نشستمجمع عمومی ءحق راي اعضا-9ماده 
اعضاء اصلی هر کدام با حق یک راي؛-الف
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مجمع عمــومی در صــورت نیــاز اعضاء حامی از سایر سازمان ها و گروهها به عنوان مشاهده گر و بدون حق راي.–ب 
د. نکبا آنان مشورت کرده وتواند از اعضاي حامی نظرخواهی می

از طریق مشورت و همفکري معتمــدان، ریــش ســفیدان، شهرها و روستاهاي بخش ویژه عسلویهانتخاب نمایندگان: 3تبصره 
به موسسه معرفی خواهد شد؛کتباًامام جمعه و اعضاي شوراي هر روستا  انتخاب و جهت حضور در مجمع عمومی

از: کشاورزان؛ دامدارن، صیادان...؛عبارتند زمان تأسیسدر هاولیاصناف و گروههاي ذینفع:4تبصره 

ترکیب و تعداد اصناف و گروههاي ذینفع را مجمع عمومی موسسه تعیین خواهد کرد؛:5تبصره 

حضور نمایندگان دیگر روستاها و شــهرها (همچــون پارســیان) بشــرط تقــدیم درخواســت و تائیــد مجمــع عمــومی :6تبصره 
خواهد بود؛موسسه امکان پذیر

ســهمی نخواهــد داشــت ولــی در توسعه پایدار نایبنــد موسسه توسعه پایدار و محیط زیست در منافع و زیان موسسه :7تبصره 
جهت انجام وظایف خود مــی توانــد هزینــه هــاي ضــروري را دریافــت نمایــد .  سنســتا بــه عنــوان دبیرخانــه تهــران و 

زم فنی و سیاستی  از موسسه ، انجام وظیفه خواهد نمود.مشورت هاي الارتباطات بین الملل، در حمایت و 

. با نظر شوراي شهر، امام جماعت و معتمدان محلی و بومی معرفی میشوندویه و نخل تقی لعسهاينمایندگان شهر:8تبصره 

موسسهمجمع عمومیوظایف 
عبارت است از:عمومی مجمعوظایف -10ماده 

؛موسسههیئت مدیره انتخاب - 1
؛موسسهسالیانههايتیفعالملکرد و عگزارشو تصویب استماع- 2
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منطقه؛) و اصناف و گروههاي ذینفعشهرها،موسسه (روستاهااعضاءیاساسيهازاینشنهاد یو پن ییتع- 3
؛مجمع عمومیاعضاء1نصف + مفاد اساسنامه و انجام هر گونه تغییر در آن با راي تائید- 4
شده باشد؛آن ارجاع توسط هیئت مدیره بهکه یموضوعاتباره رسیدگی و اتخاذ تصمیم در- 5
؛به پیشنهاد هیئت مدیرهموسسهگیري راجع به افزایش و یا کاهش سرمایه تصمیم- 6
تصویب بودجه و برنامه کلی تهیه شده توسط هئیت مدیره؛- 7
؛موسسهاعضاي هیئت مدیره و پیگیري و حمایت از فعالیت هاي هايتینظارت بر عملکرد و فعال- 8
از در صورت لزوم؛یه اسناد و مدارك مورد نیکلیجهت بررسو حسابرسبازرسب انتخا- 9

موسسه؛هیئت مدیره رات و پیشنهادهاي مشورتی بهارائه نظ- 10
؛ هاي عرفیتکیه بر نظامبا آنو  یا اعضاي موسسهارکانبین حل اختالف- 11
صالح بداند؛مجمع عمومی که اتخاذ هر گونه تصمیم دیگري - 12
آراء اعضاء مجمع عمومی؛3/2حداقل ت مدیره با منحل کردن هیأ- 13
آراء اعضاء مجمع عمومی؛3/2حداقل عزل حسابرس و بازرس با - 14
تشکیل کمیته هاي تخصصی در زمینه هاي مختلف مورد نیاز.- 15

بــه محمــع عمــومی هفتــه پــیش از تــاریخ جلســهدو کــمدســت،اعالم قبلی رئیس هیئت مــدیرهبامجمع عمومیجلسات -11ماده
؛بومی و محلیدر بین جامعه معمولهايروشسایرو، مجازيیصورت کتب

رسمیت می یابد؛حاضر اعضاء تعداد  شرکت با 11پس از اعالم رسمی آن بر طبق ماده : جلسات مجمع عمومی 9تبصره
صــورت عــدم حتی االمکان به صورت اجمــاع گرفتــه میشــود و درمجمع عمومیتصمیمات متخذه در جلسات رسمی:10تبصره

رسد. به تصویب میحصول اجماع با راي اکثریت
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مجمع عمومیهاي نشست
براي حاضر و غایب معتبر است.مجمع عمومی مصوبات-12ماده 

هیئــت العــاده در صــورت نیــاز توســط هاي فــوقنشستبار خواهد بود.کیسالیمجمع عمومی موسسه : نشست عادي11تبصره
خواهد شد.ماعالخبر قبلیدو هفته به صورت فوق با گیري وصمیمتموسسهمدیره 

عضــو داراي حــق راي،هــاي رســمی موسســهنشستند در صورت عدم امکان حضور درتوامیمجمع عمومی هر عضو -13ماده 
نامــه . وکیل موظف است وکالــتموسسه معرفی نمایدرئیس هیات مدیره و به دکتباً به عنوان وکیل انتخاب کندیگري را 

تسلیم نماید.موسسهبور را به مز
، ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بــدو ورود بــه جلســه مجمعتعداد اعضاي حاضر در جلساتمالك تشخیص-14ماده 

.رسدمیب مجمع یو به تصوکنندمیآنرا امضاء 

موظــف اســت موسســهگیــرد. قرار میموسسهها در اختیار نامههاي حضور و غیاب و وکالتها، ورقه: کلیه صورتجلسه12تبصره
آنها را حفظ و بایگانی نماید.

کمیته زنان–ب
روستا و دو شهر نخل تقی و عسلویه می باشد که انتخــاب نماینــدگان 21ترکیب کمیته زنان شامل نمایندگان هریک از  -15ماده 

ضاي شوراي هر روستا  انتخــاب خواهنــد از طریق مشورت و همفکري معتمدان، ریش سفیدان، امام جمعه و اعاین کمیته 
شد.

د.ننفر به عنوان نماینده جهت ارتباط با هیأت مدیره معرفی می گرد7از بین تمام اعضاي این کمیته -16ماده 

عبارت است از:کمیته زنان وظایف -17ماده 
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مور مرتبط به هدفهاي موسسه؛مشارکت زنان و دختران در دستیابی به توسعه پایدار و تقویت بنیاد جامعه در کلیه ا- 1
.هاي آموزشی، بهداشتی، رفاهی وخدماتی گوناگوناجراي طرح- 2
هیئت مدیره موسسه؛مجمع عمومی و ارائه نظرات و پیشنهادهاي مشورتی به- 3

موسسههیئت مدیره -ج
موسسهمجمع عمومی توسط کهتشکیل میشودنفر9نفر و حداکثر7از حداقلدر هنگام ثبت موسسههیئت مدیره اعضاي -18ه ماد

مجمع عمومی پس ازتعیین اعضاي هیئت مدیره از میان آنان صاحبان سمت هاي زیر راد. نسال  انتخاب می شوچهار به مدت 
.انتخاب میکند

مؤسسه؛هیئت مدیرهرئیس - 1
؛موسسههیئت مدیره نائب رئیس - 2
؛مؤسسهدارخزانه- 3
؛هیئت مدیره مؤسسهدبیر- 4
.عنوان عضو هیئت مدیرهنفر به سهی الیک - 5

و هیأت موسس هر کدام یک نفر را بعنــوان نماینــده بــراي عضــویت در موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) -13تبصره
؛معرفی میکنندهیئت مدیره

باشد؛میبالمانعهیئت مدیرهانتخاب مجدد و متوالی اعضاي -14تبصره
.دباشمیراي یک اراي حق دموسسههیئت مدیرهیک از اعضاي هر-15ه تبصر
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، کم دو هفته پیش از تاریخ جلسه به صــورت کتبــیدستهیئت مدیره،رئیسهیئت مدیره توسط تشکیل جلسهاعالن -16تبصره
؛انجام خواهد گرفتمعمولهايروشسایرومجازي

هیئــت مــدیره بــا هــر تعــداد حاضــر رســمیت سالی چهار بار، پس از اعالم رئیس دستکم موسسههیئت مدیرهجلسات-17تبصره
داد.خواهدهیئت مدیره ارائهرا به موسسههاي فعالیتگزارشرئیس هیئت مدیرهدر این جلسات .یابدمی

مدیرههیئت وظایف و اختیارات 
:استبه شرح زیر هیئت مدیره وظایف اصلی -17ماده 

گیري؛براي بررسی و تصمیمموسسه ختیارات در چارچوب وظایف و امجمع عمومینویس مصوباتتهیه پیش- 1
براي اطالع و استمداد؛اعضاآن به و ابالغموسسههاي نظارت بر اجراي طرح، اجرا وتهیه، پیگیري، گرفتن- 2
؛هاتصمیم گیري در مورد عملیات اجرائی طرح- 3
؛موسسهاداره امور جاري - 4
اجراي اساسنامه؛- 5
؛موسسهمالی، اعتباري و اجرایی هاي حقوقی، اداري،رسیدگی به کلیه فعالیت- 6
؛ي مرتبط با هدفهاي اساسنامههااجراي طرحومدیریت- 7
هــا، ، بانــکو ســازمانهاي دولتــیاداراتي مــرتبط بــا صــنایع نفــت و گــاز،و شــرکتهاســازمانهاعقد هرگونه قرارداد بــا- 8

هاي حقوقی و حقیقی؛شخصیت
؛ومیمجمع عمهاي هبه جلسهیئت مدیرهارائه گزارش عملکرد - 9

؛به آن مجمعاستمجمع عمومیارجاع موضوعاتی که اتخاذ تصمیم در مورد آنها در صالحیت - 10
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در صورت نیاز؛، مشاوران و کارمندانناتخاب و استخدام متخصصان- 11
؛موسسهدر چارچوب بودجه مجمع عمومی هاياجراي تصمیمات جلسه- 12
؛مجمع عمومیقدیم به پیشنهادها براي تبودجه و سایر برنامه کلی ویه و تنظیمته- 13
؛انجام هر گونه فعالیتهاي اجرایی موسسه- 14
مجمــع و تصــمیمات موسســههــاي مصــوب فعالیتهاي ذیربط دولتی بــراي مجوزهاي الزم از ادارات و سازماناخذ- 15

؛عمومی
.هامعرفی صاحبان امضاي مجاز به بانک- 16

واگذار کند.عامل ز وظایف خود را به مدیر تواند هر یک اهیئت مدیره می:18تبصره
در موسســه اعضــاء نماینــدگان بــه تــه از تــاریخ اتخــاذ هاي خود را ظرف مدت دو هفموظف است تصمیممدیرههیئت:19تبصره

زبور موظفند تصمیمات فوق را ظرف حداکثر مدت دو هفته باطالع واحــد نمایندگان مکند. تقدیم کتبامجمع عمومی 
مرجع خود برساند.

ظــرف مــدت اعتــراض خــود را ،هیئت مدیرهمتخذهتوانند در صورت داشتن اعتراض به تصمیمات میموسسهاعضاي : 20تبصره
نــد تــا مــورد نهیئــت مــدیره اعــالم ک، بــه رئــیساز طریق نماینــدگان خــود در مجمــع عمــومییکماه از تاریخ ابالغ آن

اض بــه راي کتبــی اعضــاء موسســه از اعضاء موسسه، موضوع مورد اعتر%20در صورت اعتراض رسیدگی قرار گیرد.
گذاشته میشود و با اکثریت مطلق آراي داده شده تصمیم نهایی گرفته میشود. 

مجمــع هیئــت مــدیره،هر عضوو یا اخراج،هاي متوالی غیرموجه: در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت21تبصره
معرفــی خواهــد هیئــت مــدیره نده جدیدي را براي حضور در نمایدر نشست بعدي خود و یا نشست فوق العادهعمومی

کرد.



امضاهاي تأیید

1-2-3-

4-5-6-

7-8-9-

19از14صفحه

هیئت مدیره موسسهوظایف رئیس 
؛و سایر اعضاي داراي سمتعاملرینظارت بر عملکرد مد.1
؛مجمع عمومیو هیئت مدیرهاداره جلسات .2
؛ع عمومیمجمو یا سایر مصوبات این اساسنامه 4و ماده 3مندرج در ماده طبق مفادهدفهاي موسسهيریگیپ.3
؛موسسهیو رسمیاصليو سخنگوهندینماایفاي نقش .4
موسســههیــات مــدیره س یت رئــیگــر اعضــا بــا مســئولیتوســط دموسســهاستفاده از مهر (موسسهاز مهر ينگهدار.5

.ر است)یپذامکان

موسسهرئیس نایب وظایف 
.هیئت مدیرهس یار توسط رئیض اختیا با تفیاب نامبرده و یدر غهیئت مدیره موسسهس یف رئیه وظایانجام کل

موسسهوظایف مدیر عامل 
؛متخذه توسط هیئت مدیرهيهااستیمات و سیتصمياجرا

اي را بعنوان حقوق دریافت دارد. نحوه دریافت و میزان آن را الزحمههاي خود، حقازاي فعالیتتواند به: مدیرعامل می22ه تبصر
مشخص خواهدکرد.موسسههیئت مدیره 

دارانهخزوظایف 
؛موسسهو اموال یه اسناد مالیحفظ و حراست از کل.1
؛موسسهیمالم اسناد و دفاتریت تنظیمسئول.2
؛مجمع عمومیو موسسهبه يادورهبه صورت یمالهايگزارشارائهم و یتنظ،هیته.3
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؛و ترازنامه ساالنهیم گزارش مالیه و تنظیته.4
.مجمع عمومیموسسه ومربوط بهیمالهايتیر فعالیسابر نظارت عالیه .5

دبیرظایف و
؛موسسهم صورت جلسات یه و تنظیته.1
؛(به غیر از مدارك و اسناد مالی)یر مدارك داخلیدفاتر و سايحفظ و نگهدار.2
.موسسهیگانیو باينوشتاريه کارهایانجام کل.3
؛موسسهبه اعضاي مکان جلساتزمان ورسانیاطالع.4
؛و سایر جلساتدولتیهايبا ادارات و سازماندر جلسات وسسهمبا رئیس و مدیرعامل همکاري مستمر.5
؛یاطالع رسانی و ارتباطبا وظایف مرتبطسایر.6

موسسهبازرسان )د

.دنگردبراي مدت یکسال انتخاب میو مجمع عمومی توسط موسسهالبدل علیبازرس اصلی و بازرس-18ماده 

انجام وظیفه خواهد کــرد البدل به عنوان بازرس اصلیعلیبازرس،بازرسانونی در صورت فوت، استعفا یا ممنوعیت ق:23تبصره
کند. انتخابالبدل دیگري را به عنوان بازرس علیتا مجمع عمومی فرد

موسسهوظایف بازرسان 
ه و آئــین نامــموسســهبــا اساســنامه انطباق عملیات و معامالت انجام شده ، تشکلنظارت مستمر بر نحوه اداره امور .1

؛هاي داخلی آن
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ســود و زیــانو هــاي عملکــردحســاب،نامــههــاي مــالی از قبیــل ترازاســناد، صــورتها، دفترها،به حسابنظارت.2
؛موسسه

.موسسههیئت مدیرهومجمع عمومیرسیدگی به شکایات اعضا و ارائه گزارش به .3

وهیئــت مــدیرهتوانند بدون حق راي در جلسات میولی،را ندارندموسسه: بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور 24تبصره
شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري اظهار دارند.موسسه مجمع عمومی

مرتکب تخلفی هدر انجام وظایف محولهیئت مدیرهمنتخبياعضاد کهرتیکه هر یک از بازرسان تشخیص دهدر صو-19ماده 
در صورت عدم حصــول و موسسهمدیرههیئت به کتبا مراتب را تواندمیدهند، میب اثر ناند و به تذکرات آنان ترتیشده

نمایند.جهت رسیدگی گزارشمجمع عمومی نتیجه به 

بازرســان بــراي تشــکیل جلســه یــا بــازرس و یــا ظرف مدت یکماه پس از دریافت درخواست موسسهمدیرههیئت : اگر 25تبصره
د.دعوت کنالعادهیما براي تشکیل جلسه فوققرا مستمجمع عمومیندتوامیزرسمربوط اقدام نکند، باهايجلسه

موسسه) دبیرخانه ه
اساسنامه موسسه به شرح زیر انجــام وظیفــه هدفهاي دبیرخانه موسسه در بخش عسلویه مستقر خواهد بود و در چارچوب -20ماده 

به عنوان دبیرخانه تهــران و ارتباطــات بــین الملــل، حمایــت پایدار و محیط زیست (سنستا) نیزموسسه توسعه خواهد کرد. 
هاي الزم را در موارد الزم انجام خواهد داد.

وظایف دبیرخانه
مختلف؛ح ودر سطموسسههمکاري و هماهنگی در تنظیم مناسبات اداري و اجرایی - 1
؛هاي موسسهن و مکان جلسات مرتبط با هدفرسانی زمااطالع- 2
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در صورت نیاز؛ محلی، استانی، ملی و بین المللیدر رویدادهاي موسسهنمایندگان همکاري در تسهیل حضور- 3
؛از موسسهالمللیملی و بینرتبطو جلب حمایت دیگر سازمان ها و ارگانهاي متالش در ایجاد ارتباط - 4

امور مالی -بخش چهارم
اســت، بــه اســتثناي ســال اول همــان ســال مــاهآخر اســفنداول فروردین ماه هر سال و انتهاي آن موسسهابتداي سال مالی -21هماد

.خواهد بودسالهمانماهاسفندتاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان 
هــا، مــالی پایــان ســال از قبیــل ترازنامــه، حســابهايهــا و صــورتاي از گزارشموظف است نسخهموسسهمدیرههیئت -22ماده 

ارائــه براي رسیدگی بــه بــازرسمجمع عمومیا یک ماه قبل از تشکیل جلسه ، حداکثر تموسسه راسود و زیانوعملکرد
دهد.

د و کلیــه اســناد و یــکمــال مســاعدت را بنمامجمــع عمــومیبــا حسابرســان منتخــب موظف اســتموسسهمدیرههیئت :26تبصره
د.در اختیار آنها قرار دهبراي بررسی نیاز رامدارك مورد

به رسمیت شناخته موسسهبا مهر ،خزانه دار) 3و (مدیر عامل ) 2، (هیئت مدیره) رئیس1اي الزامی (اسناد مالی با سه امض-23ماده 
شود.می

تواند کلیه اسناد مالی را امضا نماید. با معرفی نامه کتبی رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس می:27تبصره
اعضــاهاي مردمــی و مشــارکت مــالی اي مرتبط، هدایا و کمکهاز محل عقد قراردادها، اجراي طرح،موسسهمنابع مالی -24ماده 

خواهد بود:زیر به شرح تشکلهاي نحوه تقسیم درآمد خالص حاصل از فعالیتتامین خواهد شد.
؛در فعالیتهاي ثروت زاموسسهگذاري و تقویت بنیه مالی) براي سرمایه%60شصت درصد (.1



امضاهاي تأیید

1-2-3-

4-5-6-

7-8-9-

19از18صفحه

انجــام برابــردرهیئــت مــدیرهفعــالاعضــايســایرومــدیرعاملالزحمــهي حقهــاپرداختبراي)%10(درصدده.2
هیئــت مــدیره اعضــاي اکثریــت مطلــق راي بــا ها که نحوه پرداخت و میــزان آنآنان و هدایا و پاداشهايفعالیت
. مشخص خواهد شدموسسه

.پذیراقشــار آســیبو بومی و محلیجوامعبین در و رفاهیالمنفعه) براي کارهاي عمرانی و عام٪30درصد (سی.3
در صورت دسترسی به بودجه هاي عمومی مانند منطقــه ویــژه اقتصــادي بــراي اجــراي امــور مشــابه هیــأت مــدیره 

بکار برد.میتواند هزینه هاي مربوط را بري امور سرمایه گزاري ویا ترمیم دستمزدهاي هیأت مدیره 
ــاده  ــن اساســنامه در-25م ــاده و 25نســخ اساســنامه: ای ــورمجمــع عمــومیدر جلســه نســخه 4و صــفحه 18در تبصــره27م خم

رسید.به تصویب هجري شمسی ...................................



١٩

مصوبه تائید اسم موسسه توسعه پایدار نایبند


