
 حزب همت گزارش بازرسان قانونی

 

 با سالم

 همدالن همتی عزیز و ارجمند حزب همت

موظف به انجام مسئولیت  1399آبان خواه)همت( در کنگره ملی حزب همدلی مردم تحول دومیننظر به حسن توجه و اعتماد شما عزیزان در 

انتخابات جدید تعیین بازرسان  اساسنامه طبقما به پایان رسیده است و  یم و با توجه به اینکه دورهیک سال شد تقریبا زرسی این حزب به مدتبا

دانیم تا در راستای شفافیت حزبی، گزارشی کامل از وظایف به انجام رسیده را به اطالع مجمع عمومی حزب همت حزب را داریم، برخود واجب می

 برسانیم:

 عملکرد شورای مرکزی و دبیرکل محترم حزب نظارت کامل صورت پذیرفت.بر مر در دفتر مرکزی حزب، با حضور مست 

 عمومی،  مجمع با حضور در تمامی جلسات رسمی شورای مرکزی به تطابق کلیه مصوبات و تصمیمات شورا با مرامنامه و اساسنامه مصوب

 شد.نظارت صورت پذیرفت و تذکرات الزم در صورت نیاز ارائه می

 روند کار اجرایی حزب مورد نظارت قرار های حزب و مطالعه تمام صورتجلسه های این ارکانها و کمیتهبا بررسی اکثر جلسات سازمان ،

ذیرفت که تاثیرات مثبتی در آنها مشاهده گردید و رت پل و بازسازی مجددی در آنها صوبرخی کمیته ها بدلیل عدم فعالیت، منح گرفت.

این کمیته ها نیز فعال  عال نیز در حزب وجود دارد که انشاهلل با همکاری شورای مرکزی هرچه سریع ترفالبته همچنان چندین کمیته غیر

 گردند.

 ندق حزب بدین صورت بوده در حساب ص 1399یان کلیه دفاتر، اسناد و اوراق مالی حزب مورد بررسی قرار گرفته است و گزارش آن تا پا

 باشد.می حزب ید بازرسانکه مورد تای

 مبلغ)ریال(  1399 تا پایان مرداد 1398های حزب همت از شهریور درآمدها و هزینه

 درآمدها

 559.627.890 1398مانده از سال

)با احتساب حق 1399جمع در آمدهای حزب در سال 

 عضویت ها(
1.720.576.538 

 هاهزینه
)حقوق، 1399جمع کل هزینه های حزب در سال 

 بیمه،هزینه های جاری(
1.958.419.798 

 با احتساب حق عضویت ها1399سالمانده در صندوق تا پایان 
321.784.630 

 

 ()ریال1399کمک های دریافتی بابت اجاره دفتر حزب در سال 

 910.000.000 )ریال(جمع مبالغ دریافتی

 )ریال(هزینه کردها

 

 

 

 (10/11/1399بابت پرداخت اولین اجاره دفتر)چک مورخ  260.000.000الف(

 

 شت امانی جهت هزینه های جاری دفتربردا300.000.000 ب(

 560.000.000 جمع هزینه کردها)ریال(

 

ی جهت اجاره دفتر حزب به سال انتقال کمک های دریافت

 )ریال(1400

350.000.000 



 

 

 محاسبه گردیده است لذا گزارش مالی باال مورد تایید است. 1399توجه به اینکه گزارش مالی ارائه شده به وزارت کشور تا پایان اسفند با  

 ِگزارش های شورای مرکزی و دبیرکل به صورت کامل مطالعه شد و مطابقت آن با اقدامات انجام شده و مصوب شده در طول مدت سال 

 رار گرفت.بازرسی مورد بررسی ق

  گرفت اساسنامه حزب در هر جلسه صورت می 12ماده  2نظارت بر حضور و غیاب اعضای شورای مرکزی طبق مفاد تبصره 

 گرفت و گزارش آن به شورای مرکزی و به کلیه گزارشات حاصله در خصوص تخلفات اعضا و مسئولین حزب رسیدگی و نظارت صورت می

 .یافت به صورت مستقیم به شخص دبیرکل انتقال می

خواهی زب همت و تبیین جریان سوم تحولهای حزب که تا به امروز در پیشبرد اهداف حها و کمیتهدر نهایت از کلیه همدالن، مسئوالن ارکان، سازمان

 اند، کمال تشکر و قدردانی را داریم.تیم بازرسی حزب داشته ل مثبتی که بااند و همچنین تعامی مضایقه نکردهاز هیچ تالش
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 1400 تیرتا پایان 1399ازآبان بازرسان قانونی حزب همت 


