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  فصل اول 

  احکام عمومی

  ماده اول 

  مبنی 

ــی   ــر مبن ــی طرزالعمــل موجــوده ب ــولیس مل ــا فســاد هــدف هشــتم اســتراتیژي پ ــارزه ب ــاده   مب )  43( و م
  . اساسنامه کوپراتیف تدوین گردیده است 

  ماده دوم

  ف اهدا

  : عبارت است از از تدوین طرزالعمل  اهداف

 .جلوگیري از سوء استفاده و فساد  -

 .ریفورم کوپراتیف پولیس  -

 .جنسی کوپراتیف نقدي و تصفیه حسابات  -

 .اعاده حقوق حقه اعضاي کوپراتیف  -

  .تعین مراحل پروسه انحالل کوپراتیف  -

  ماده سوم

  ساحه تطبیق 

ــل          ــان در طرزالعم ــاي ش ــولیت ه ــه مس ــی ک ــولیس مل ــا و ادارات پ ــه ه ــام قدم ــاالي تم ــذا ب ــل ه طرزالعم
  .مشخص گردیده بعد از منظوري قابل تطبیق میباشد 

  فصل دوم

  کوپراتیف فعالیت نحوه و تشکیالت

  ماده چارم

معینیــت اداري ریفــورم تشــکیل کوپراتیــف پــولیس را طــور عاجــل روي دســت گرفتــه وذیــآل تنظــیم          
  :تشکیالتی مینماید 
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معینیت تامینات تشکیل موجوده از ریاست به مدیریت عمومی کمافی السابق در چوکات تشکیالتی  -1
م گردد تا از یکطرف الی تصفیه کامل ن طوري تنظیتنزیل وسعی بعمل آید تا تشکیل تفصیلی آ

ید واز طرف دیگر در پرداخت معاشات بروز مشکالت جلوگیري به عمل آ حسابات کرپراتیف از
 .کدام سکتگی رونما نگردد مسنوبین کوپراتیف 

بعداز تصفیه مکمل حسابات شان تعین سرنوشت بعدي پرسونل اضافه تشکیل کوپراتیف پولیس  -2
 .ازطریق معینیت اداري 

تشخیص و تثبیت موقعیت وظیفوي منسوبین پولیس ملی که از بابت خریداري اجناس کوپراتیف  -3
 . ذمت قروض شانرا نه پرداخته اند 

  ماده پنجم

  :معینیت تامینات جهت تنظیم فعالیت موقت کوپراتیف پولیس قرار ذیل عمل مینماید 

  .یف پولیس صلب صالحیت پولی اشخاص حقیقی و تفویض ان به هیت عامل کوپرات -1
 .تصفیه حسابات کوپراتیف و منسوبینکه به اساس تشکیل جدید اضافه تشکیل میشوند  -2

 .شامل تشکیل جدید الی تصفیه مکمل حسابات کوپراتیف منسوبین حواله وتوزیع معاشات  -3

  .تفکیک سرمایه و مفاد خالص کوپراتیف پولیس طی سالهاي فعالیت ان  -4
به همکاري ریاست قی و حکمی که ذمت قروض شانرا نه پرداخته اند تشخیص فوري اشخاص حقی -5

 .و اداره کوپراتیف ، ریاست عمومی مالی و بودجه عمومی پیژنتون 

 .این ماده به ذرایع ممکنه )  5(حصول ذمت قروض الی مدت شش ماه از اشخاص مندرج فقره  -6

جستجوي راه هاي خریداري اجناس موجوده کوپراتیف از قبیل ظروف ، مواد ارتزاقی ، البسه باب   -7
توسط ریاست  به منظور رفع نیازمندي هاي جزوتامها وادارات وزارت امور داخلهمورد نیاز وغیره 

 .خریداري و ریاست عمومی لوژستیک 

یص سهمیه انها به منظور اعاده اعضا کوپراتیف و تشخ دیپوزیت ترتیب جداول پول وضع شده -8
 .حقوق شان 

  ماده ششم

  :مدیریت عمومی کوپراتیف به اساس تشکیل جدید ذیآل مسولیت دارد 

 .جلوگیري از خریداري اجناس جدید  -1
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