پودمان آموزشي:
آشنایی با مقررات تعاون ویژهی مدیران و بازرسان
در اين پودمان با مباحث زير آشنا خواهيد شد:

تعاونی

-

ضوابط مربوط به عضويت در تعاوني ها

-

ضوابط مربوط به سرمايه و نحوه تأمين آن

-

اركان تعاون ،حدود و ظايف و اختيارات مجمع عمومي و مديريت در تعاونيها

-

حدود وظايف و اختيارات هيأتمديره

-

حدود وظايف و اختيارات بازرس

-

نحوهي تحويل و تحول در تعاوني

-

سازمانهاي تعاوني و حدود و اختيارات هركدام

-

نحوهي ادغام و انحالل تعاونيها

مقدمه
شركتهاي تعاوني ،داراي شخصيت حقوقي مستقلي بوده و وابستگي تشكيالتي و سازماندهي به دستگاههاي دولتي ندارند .از اينرو تشكيل آنها نيازمند عزم و اراده
افراد جامعه است.به عبارت ديگر دولت اقدام به ايجاد شركتهاي تعاوني نمي نمايد بلكه تعدادي از اشخاص كه داراي خواست و هدف مشترك ميباشند،سرمايه و امكانات خود
را در يك جا جمع مينمايند و در قالب تعاوني به فعاليت ميپردازند .دولت نيز وظيفه هدايت،حمايت و نظارت بر آنها را بهعهده دارد.

مبحث عضو:

تعريف عضو:
عضو در شركت هاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه
قانوني آن تعاوني باشد.
جايگاه عضو در تعاوني
ماده  -01اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.
ماده  -00کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسؤولیتهایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کردهاند ،عمل کنند
ماده  -32مسئولیت مالی اعضاء در شرکت ه ای تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
حقوق و تكاليف عضو
الف -تكاليف(وظايف)عضو









تأمین سرمایه از طریق پرداخت ارزش سهام خریداری شده.
رعایت قوانین،مقررات و اساسنامه تعاونی.
شرکت در مجامع عمومی عادی و فوقالعاده و مشارکت فعال در تصمیمگیری و انتخاب مدیران و بازرسان تعاونی.
نظارت در کلیه امور تعاونی.
عمل به تعهداتی که به موجب قوانین و مقررات و قراردادهای فیمابین با تعاونی به عهده عضو گذاشته شده است.
عدم ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی به تعاونی شود و اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند.
مسؤولیت مالی به میزان سهام آنان مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
عدم رقابت ناسالم با تعاونی.

ب -حقوق عضو



نظارت در کلیه امور تعاونی
برخورداری از حق رأی برابر در تصمیمگیریها و انتخاب هیأتمدیره و بازرسان تعاونی.



درخواست تشکیل مجمع







بهره مندی از سود تعاونی.
استفاده از خدمات تعاونی مانند کاالی مصرفی با قیمت مناسب،مسکن ارزانقیمت ،دستیابی به اشتغال و ...
انتقال سهام به سایر اعضاء و افراد دیگر در جارچوب اساسنامه
خروج از تعاونی
داوطلب شدن برای عضویت در هیأتمدیره و بازرس تعاونی.

عمومی(يكپنجم اعضاء براي تشكيل مجمع عمومي عادي و يكسوم اعضاء براي تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده).
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شرايط عضويت در تعاوني:
الف شرايط عمومي:
 .1تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
 .2عدم ممنوعیت قانونی و حَجْر.
 .3خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
 .4درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی.
 .5عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ب :شرايط اختصاصي عضويت:
تعاونی می تواند دارای شرایط عضویت اختصاصی باشدمانند:
ساکنین استان،شهرستان و یا روستا و محله خاص ایثارگران ....................دانشجویان  ..................صاحبان حرفه .....................کارمندان یا کارگران سازمان معین فارغ التحصیالن ....................

تعريف حَجْر
حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آ مده است .در اصطالح حقوقی نیز حجر ،به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که ،حجر
عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی
حجر گفته می شود.
اسباب حَجْر

 -0صِغَر:
صغیر در لغت به معنای کوچك و خرد و در اصطالح حقوقی ،به کسی گفته میشود که به سن بلوغ نرسیده باشد .و منظور از بلوغ ،این است که شخص دوره
کودکی را پشت سر گذاشته و قوای جسمی و غریزه جنسی او رشد کافی یافته و آماده توالد و تناسل است .برای تشخیص سن بلوغ ،قرائن و امارات مختلفی وجود دارد،

 -3سَفْهْ (غير رشيد):
سفه یکی از اسباب حجر است و منظور از سفیه کسی است که اعمال او در امور مالی خود عقالیی نباشد و در حقیقت کسی که عقل معاش ندارد ،سفیه است.
غیر رشید کسی است که پس از ر سیدن به سن بلوغ ،رشد کافی را به دست نیاورده است و فرق او با صغیر ممیز نیز همین است .عدم رشد ،ممکن است متصل به زمان صغر
باشد یا اینکه پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد ،این صفت را از دست بدهد.
طبق ماده  1214قانون مدنی :معامالت و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبالً داده شده باشد؛ یا بعد از انجام
عمل داده شود.

 -2جنون:
یکی از اسباب حجر ،جنون میباشد و مجنون به عنوان محجور شناخته میشود .مجنون شخصی است که قوه عقل و درك ندارد و به اختالل کامل قوای دماغی
مبتالست .جنون دارای درجاتی است و برخی از دیوانگان حالت خطرناك دارند در صورتیکه برخی دیگری بی آزار و آرام هستند .در برخی کشورها بین درجات جنون فرق
قائل میشوند مثل کشور فرانسه ولی در کشور ما ماده  1211قانون مدنی می گوید :جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است ،اعمال حقوق و کلیه امور مالی و غیر مالی
جنون ،باطل بوده و او بعلت اینکه نمیتواند اراده داشته باشد نمی تواند اعمال حقوقی انجام دهد ،جنون دارای اقسامی است یکی از آنها جنون دائمی یا اطباقی میباشد و
دیگری جنون ادواری که شخص گاه در حالت جنون و گاهی در حال افاقه بسر میبرد.

لغو عضويت
عضویت در شرکت تعاونی به یکی از اسباب ذیل لغو میگردد:
-0

 -3اخراج

استعفاء

 -4انحالل تعاوني

 -2فوت

 -1استعفاء
اعضای شرکتهای تعاونی هرگاه که بخواهند میتوانند از عضویت خود استعفاء داده و از تعاونی خارج گردند .ماده  12قانون بخش تعاونی در اینخصوص میگوید:
‹‹ خروج عضو از تعاوني اختيارياست و نميتوان آن را منع كرد››.
مع تاوصف چنانچه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد ،باید این ضرر را جبران نماید .همچنین اعضای متخصص تعاونیهای تولیدی حداقل ششماه قبل از استعفاء
باید مراتب را کتباً به اطالع تعاونی برسانند .تبصرههاي  0و  3ماده  03قانون بخش تعاوني).
(

 -2اخراج
براساس ماده  13قانون بخش تعاونی ،در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج میشود:
 ازدست دادن هریك از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
 عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از  2اخطار کتبی توسط هیأتمدیره به فاصله  15روز و گذشتن  15روز از تاریخ اخطار دوم با
تصویب مجمع عمومی عادی.
 ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یكسال آن را جبران نماید و یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه
وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره :تشخيص موارد فوق ،بنابه پيشنهاد هيأتمديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.
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 -3فوت
یکی دیگر از موارد لغو عضویت ،فوت میباشد .چنانچه حیات عضو شرکت تعاونی ،خاتمه یابد عضویت وی نیز به تبع آن لغو میگردد،ولی در صورتی که دارای ورثه
باشد و ورثه وی نیز واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند،میتوانند به جای استرداد سهم و حقوق و مطالبات عضو متوفی ،به عضویت شرکت تعاونی درآیند.
البته در صورت تعدد باید مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند .اما اگر کتباً اعالم نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند یا هیچکدام
واجد شرایط نباشند ،عضویت لغو میگردد ماده  04قانون بخش تعاوني).
چنانچه تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد ،یك یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث ،عضو شناخته میشوند .تبصره ذيل ماده  03قانون بخش تعاوني)
(.

(

 -4انحالل تعاوني
شرکت تعاونی ممکن است به یکی از دالیل موضوع ماده  54قانون بخش تعاونی منحل گردد .در این صورت عضویا اعضای شرکت لغو میشود و حقوق و مطالبات
آنها مطابق ماده  15قانون پرداخت خواهد شد .الزم به ذکر است دستور ماده قانون بخش تعاونی درخصوص چگونگی تصفیه حقوق اعضاء در تمامی موارد لغو عضویت ،الزم
الرعایه میباشد.
ماده  –01در صورت لغو عضویت به سبب فوت ،استعفا ،انحالل و اخراج ،سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد منعقده محاسبه و به دیون تعاونی
تبدیل میشود که پس از کسر بدهی وی به تعاونی ،به او یا ورثهاش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
تبصره – در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین قابل واگذاری بوده و موجب
اخالل و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت از مطالبات تسلیم ورثه میگردد.
از آئيننامه نحوه ارزيابي سهام در شركت هاي تعاوني مصوب02713733

درصورت اعتراض عضو )یا ورثه وی ( نسبت به ارزش روز محاسبه شده سهام آنان می توانند موضوع را جهت داوری به اتاق تعاون شهرستان یا استان ذیربط ارجاع و
یا از طریق محاکم قضایی و با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تقویم ارزش سهام اقدام نمایند.
سرمايه وسهام شركت تعاوني

 -0سرمايه
ماده  -01سرمايه تعاوني اموال و داراييهايي است كه براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار ميگيرد.
ماده  -07شرکتهای تعاونی شرکتهایی است که تمام یا حداقل  %51سرمایه به وسیله اعضاء در اختیار شرکت تعاونی قرار میگیرد و وزارتخانهها ،سازمانها ،شرکتهای
دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت؛ بانكها ،شهرداریها ،شوراهای اسالمی کشوری ،بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی میتوانند جهت اجرای بند  2اصل 43
از راه وام بدون بهره یا هر راه مشرو ع دیگر از قبیل مشارکت ،مضاربه ،مزارعه ،مساقات ،اجاره ،اجاره به شرط تملیك ،بیع شرط ،فروش اقساطی ،صلح ،اقدام به کمك در تأمین
یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آن که عضو باشند.

 -3سهام
بخش اعظم سرمایه تعاونی از طریق مشارکت اعضاء تأمین میگردد وبدین منظور هر عضو باید سهام مقرر در اساسنامه را خریداری نماید.
‹‹سهم واحدي از سرمايه يك شركت تعاونياست كه ميزان آن در اساسنامه ذكر ميشود››.

بند3ماده0قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال 0211

ماده31قانون بخش تعاوني -سهم اعضا در تأمین سرمایه شرکت های تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم بیشتری تأدیه نمایند که در
این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونی ها تعیین می نماید.
درحال حاضر طبق آئیننامه مواد  22و 6قانون بخش تعاونی ،حداکثر میزان سهم هر عضو نباید از  32درصد کل سرمایه تعاونی تجاوز نماید.
باتوجه به اینکه ماده  21قانون بخش تعاونی مقرر می دارد :هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یك سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که
به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد .بنابراین هریك از اعضاء باید حداقل معادل یك سوم مبلغ اسمی سهامی را که خریداری نموده ،در
موقع تأسیس پرداخت کند .بدیهی است اعضای تعاونی ،مکلفند ،مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.
ماده  -33عضو یا اعضای تعاونی می توانن د با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر اعضاء و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.
ماده  -32مسئولیت مالی اعضاء در شرکت های تعاونی محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.
تبصره – مسئولیت دستگاههای عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی ها ،به میزان سرمایه متعلق به آنان می باشد ،مگر آن که در قرارداد ترتیب دیگری شرط
شده باشد.
نحوهي افزايش و كاهش سرمايه
الف) افزايش سرمايه
افزايش سرمايه از طرق زير صورت ميگيرد:
الف) صدور سهام جديد
سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید افزایش داد،شرکت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد و یا این که مبلغی عالوه بر مبلغ اسمی
به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند .تأدیه مبلغ سهام از محل سود تقسیم نشده و یا نصف اندوخته قانونی امکان پذیر می باشد در این صورت واگذاری سهام
جدید به اعضاء به نسبت سهامی که مالکند خواهد بود
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ب) افزايش ارزش اسمي سهام
افزایش سرمایه از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه
صاحبان سهام با آن موافق باشند .در این صورت افزایش سرمایه باید نقداًپرداخت شود .توضیح این که تصمیم گیری در این خصوص از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده می
باشد که بایستی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و با ر أی مثبت آنان به تصویب برسد.
كاهش سرمايه
كاهش سرمايه در شركتهاي تعاوني به دو صورت انجام ميپذيرد:
الف) خروج عضو
در صورت لغو عضویت به سبب استعفا ،اخراج ،فوت وجه سهام عضو خارج شده به میزان ارزش روز سهام محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می گردد .پس از کسر
مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی باقیمانده به او یا ورثه اش پرداخت خواهد شد.
در صورت اعتراض عضو )یا ورثه وی) نسبت به ارزش روز محاسبه شده سهام آنان می توانند موضوع را جهت داوری به اتاق تعاون شهرستان یا استان ذیربط ارجاع و یا
از طریق محاکم قضایی و با استفاده از کارشناس رسمی دادگستری نسبت به تقویم ارزش سهام اقدام نماید
ب (كاهش ارزش سهام
اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود باتصویب مجمع عمومی فوقالعاده سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود،کاهش مییابد .دراین صورت
رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام الزامی است.

وظايف اركان تعاوني درخصوص تغييرات سرمايه
الف)وظايف هيأت مديره و بازرسان
هیأت مدیره شرکت های تعاونی موظفند تغییرات سرمایه در شرکت را مورد رسیدگی قرار داده و ضمن درج موضوع در دستور کار مجمع عمومی پیشنهادات خود را
مستند به گزارش ارزیابی به شرح زیر به مجمع عمومی ارایه دهند.
 میزان افزایش یا کاهش در سرمایه.
 نحوه فروش سهام جدید.
 ارزش روز هر سهم
 گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهادات هیأت مدیره ،عوامل و جهات مورد رسیدگی و توجیهات عنوان شده باشد.
ب) مجمع عمومي
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسان شرکت و وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ،در صورتی که اظهار نظر کرده باشد ،در موارد ذیل اتخاذ تصمیم می
کند:
 تصویب میزان افزایش یا کاهش در سرمایه شرکت.
 نحوه فروش سهام جدید.
 دادن ماموریت به هیأت مدیره جهت ابطال سهام اعضاء خارجشده و پرداخت ارزش روز سهام آنان.
سود و زيان و نحوهي تقسيم سود
ماده  – 25سود خالص شرکتها و اتحادیههای تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می شود:
 .0از حداقل پنج درصد ( )%1به باال با تصويب مجمع عمومي عادي به عنوان ذخيره تعاوني به حساب ذخيره قانوني منظور مي شود.
تبصره  -0ذخيره قانوني تا زماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان يك چهارم معادل سرمايه سه سال اخير شركت نرسيده باشد الزامي است.
تبصره  -3تعاونيها مي توانند تا حداكثر يك دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به كار ببرند.
 .3حداكثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوط منظور ميگردد و نحوه مصرف آن با
تصويب مجمع عمومي عادي است.
 .2درصدي از سود جهت پاداش به اعضا ،كاركنان ،مديران و بازرسان به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده ميشود.
 .4پس از كسر وجوه فوق ،باقيمانده سود خالص به ترتيبي كه در اساسنامه و شرايط ضمن عقد پذيرفته مي شود ،تقسيم مي گردد.

اركان شركت تعاوني
شرکتهای تعاونی ،برای پیشبرد اهداف و اداره امور خود دارای سه رکن اصلی به شرح زیر میباشند:
-0

مجمع عمومي

 -2بازرس

 -3هيأت مديره

مجموعه این ارکان ،سازمان تعاوني را تشکیل میدهد
مجمع عمومي
مجمع عمومی باالترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت های تعاونی می باشد،که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام االختیار آنها به صورت عادی و فوق
العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون درنظر گرفتن میزان سهم ،فقط دارای یك رأی است
انواع مجمع عمومي
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مجمع عمومی تعاونی[حسب وظایف واختیارات] به دو صورت زیر تشکیل میشود:
 .0مجمع عمومي عادي.
 .3مجمع عمومي فوق العاده.
مجمع عمومي عادي
مجمع عمومی عادی،اولین بار برای تأسیس تعاونی [درزمان مقرر] و سپس حداقل سالي يكبار ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي تشکیل میشود.
در موارد ضروری در هر موقع سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده به همان وظایفی می
پردازد که در صالحیت مجمع عمومی عادی است.
چنانچه مجمع عمومی عادی سالیانه خارج از موعد مقرر برگزار شود ،عنوان آن به «مجمع عمومي عادي بطور فوقالعاده»تغییر خواهدکرد.
وظايف مجمع عمومي عادي

.

 0تصويب اساسنامه دراولين مجمع عمومي عادي.
 .3اتخاذ تصميم در مورد حداقل و حداكثر سهام اعضا [موضوع ماده  31قانون بخش تعاوني].
 .2انتخاب هيأت مديره و بازرس يا بازرسان.
 .4تعيين خط مشي و برنامه تعاوني و تصويب بودجه جاري و سرمايهگذاري و اعتبارات و وامهاي درخواستي و ساير عمليات مالي به پيشنهادهيأت مديره.
 .1تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهيهاي شركت.
 .1تصويب آيين نامه حقوق و مزاياي هيات مديره و اتخاذ تصميم در مورد حق الزحمه بازرس.
 .7اتخاذ تصميم در مورد عضويت تعاوني در شركتها و اتحاديهها و اتاقهاي تعاون وخروج ازآنها و ميزان سهام و يا حق عضويت ساالنه پرداختي براساسموازين مقرر در قانون
بخش تعاوني.
 .8تصويب مقررات و دستورالعملهاي داخلي تعاوني.
 .9رسيدگي و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيأت مديره پس از قرائت گزارش بازرس يا بازرسان.
 .01اخذ تصميم نسبت به ذخاير و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه.
 .00اتخاذ تصميم نسبت به افزايش و يا كاهش سرمايه در حدود قوانين و مقررات.
 .03تصميم گيري درمورد اخراج اعضاء تعاوني [وفق ماده  02قانون بخش تعاوني].
 .02عزل بازرس [مستندبه بند 0ماده  22قانون شركتهاي تعاوني].
 .04ساير وظايفي كه قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومي قرار ميدهد.

وظايف مجمع عمومي فوقالعاده
 -مجمع عمومی فوق العاده جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل میشود:

 .1تغییردرمواد اساسنامه [در حدود قانون بخش تعاونی].
.2
.3
.4

تصمیمگیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیأتمدیره.
انحالل تعاونی.
ادغام تعاونی.

در مواعد زير تشكيل مجمع عمومي الزامي است:
 -1ظرف  4ماه از پایان سال مالی ،برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه.
 -2قبل از انقضاء مدت تصدی اعضای هیأت مدیره یا بازرسان؛ برای تشکیل مجمع عمومی با دستور انتخاب اعضای مذکور.
 -3قبل از پایان مدت تعاونی ،در صورتی که مدت آن طبق اساسنامه محدود باشد؛ برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با دستور تمدید مدت یا انحالل.
 -4در صورتی که در یکی از مجامع عمومی و یا بنا به قوانین و مقررات ،تشکیل مجمع عمومی دیگری تکلیف شده باشد؛ ظرف مهلت مقرر در آن.
 -5ظرف سه ماه بعد از درخواست اشخاص زیر]در غیر موارد مذکور در بندهای فوق[:
الف -هر یك از بازرسان
ب -یك پنجم اعضای تعاونی برای مجمع عمومی عادی و یك سوم اعضا برای مجمع عمومی فوق العاده
ج ـ وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی
نحوه دعوت مجمع عمومي
هرتعاونی مکلف است حداقل یکی ازروشهای:

انتشار آگهي درجرايد كثيراالنتشار يا محلّي و یا دعوتنامه كتبي [با اخذ رسيد و

يا پست سفارشي به آخرين اقامتگاه قانوني اعالم شده عضو به تعاوني] يا هر دو روش را انتخاب و در

اساسنامه قید نماید.
عالوه بر اين الصاق آگهي دعوت در محل دفتر اصلي و شعب و نمايندگيها و محل كارگاهها و فروشگاه هاي تعاوني همچنين درج آن در پايگاه اطالع رساني [وب سايت مربوطه درصورت وجود] نيز الزامي است.

در صورتی که دعوت مجمع عمومی با دعوتنامه کتبی انجام میپذیرد ،ارسال نسخهای از آن به اشخاص زیرضروری است:
 .0هر يك از دستگاهها و شركت هاي دولتي ،بانكها ،شوراهاي اسالمي كشوري و سازمانها و مؤسسات عمومي كه در تعاوني مشاركت يا سرمايهگذاري كردهاند.

 .3اتحاديهاي كه تعاوني عضو آن است.

مقام دعوت كننده مكلف است نسخهاي از آگهي مجمع عمومي را جهت اطالع و امكان حضور نماينده ناظر به وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي ارسال نمايد.
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انتشار آگهی دعوت در هفتهنامه ،ماهنامه و هر نشريهاي كه در غير از فاصله زماني «روزي يكبار» منتشر میگردد به جای روزنامه ،فاقد و جاهت قانوني است.
چنانچه مجمع عمومي ،روزنامه هاي [اصلي] متعددي را تعيين نمايد ،انتشار آگهي در همه آنها الزامي است.
در انتخاب صفحات روزنامه براي درج آگهي ،صفحات اصلي مورد نظر است و انتشار آگهي در قسمت نيازمندي ها و ساير ضمائم در صورتي است كه بخشي اختصاصي براي درج آگهيهاي مجامع يا
شركت ها در قسمت هاي مذكور معين و مشخّص شده باشد .
مجمع عمومي كه اقدام به تعيين روزنامه كثيراالنتشار مينمايد ،مكلف است روزنامه كثيراالنتشار ديگري را نيز بعنوان روزنامه علي البدل انتخاب تا در صورت عدم انتشار روزنامه اصلي ،آگهيهاي
مربوطه در آن درج گردد.

دعوتنامه مجمع عمومی ضمن درج تاریخ انتشار باید مشتمل بر نکات ذیل باشد:

 .1نام تعاوني.
 .3نوع مجمع عمومي اعم از عادي ،عادي بطور فوقالعاده ،فوقالعاده.
 .2نوبت مجمع.
 .4دستورجلسه.
 .1تاريخ وساعت برگزاري.
 .1محل برگزاري ونشاني كامل آن.
 .7زمان و مكان بررسي وكالتنامهها]براي مجامع عمومي يك مرحلهاي[ و صدور برگه حضور در مجمع.
 .8نحوه و مهلت ثبت نام در انتخابات هيات مديره و بازرسان [براي مجامع عمومي با دستور انتخابات].
محل تشكيل مجمع عمومي بايد در محدوده شهري يا روستايي اقامتگاه قانوني تعاوني باشد ،مگر اينكه صد در صد اعضاء ،محل ديگري را براي تشكيل مجمع توافق نمايند .همچنين محل برگزاري مجمع
بايدظرفيت حضور كليه اعضاء يا نمايندگان تام االختيار آنها را داشته واز نظر امكانات براي تشكيل جلسه مجمع مناسب باشد.
دستور جلسه مجمع بايستي بطور صريح و شفاف در آگهي درج و از ذكر كلمات و عبارات مبهم از قبيل« :ساير موارد»« ،ساير تصميمات»و « آنچه طبق قانون در صالحيت مجامع عمومي ...است»،
خودداري گردد.
هريك از اعضاء تعاوني ميتواند تا قبل از رسميت جلسه مجمع عمومي ،مورد يا موارد ديگري را غير از موضوعاتي كه در آگهي دعوت مجمع قيد شده است به مقام دعوت كننده پيشنهاد كند .مقام
مذكور مكلف است پيشنهاد مربوطه را در مجمع مطرح كند تا در صورت تصويب ،در دستور جلسه مجمع بعدي كه ظرف مهلت مقرردعوت به تشكيل ميگردد قرار گيرد.

فاصله زماني بين تارخ انتشار مجمع عمومي و تاريخ جلسه

فاصله زماني بين تاريخ دعوت [نشر آگهي] و تاريخ تعيين شده براي تشكيل مجمع عمومي [عادي و فوقالعاده] حداقل  01روز و حداكثر  31روز است.
در صورتيكه برگزاري انتخابات [هيأت مديره يا بازرسان] در دستور جلسه مجمع عمومي عادي باشد اين مدت براي دعوت نوبت اول ،حداقل 31روز و حداكثر
 41روز خواهد بود.
دراحتساب فاصله زمانی،روزانتشارآگهي همچنین روزبرگزاري مجمع جزء مدت محسوب نمي شود.
در مواقعي كه كليه اعضاء تعاوني در مجمع حاضر باشند ،با رعايت مقررات دستورالع مل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونيها نشر آگهي و تشريفات دعوت الزامي نيست.

تركيب مجمع
مجمع عمومی از اجتماع اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام االختیار و وکالء آنان تشکیل میشود.
بررسی مدارك مذکور به هنگام ورود با مقام دعوت کننده است مگر در مواردی که مقام دعوت کننده هیأت مدیره بوده و دستور جلسه ،انتخاب هیأت مدیره یا رسیدگی به
تخلفات مدیران باشد که در اینصورت بررسی توسط اکثریت بازرسان و در مواردی که دو بازرس باشد بوسیله یکی از آنها بعمل میآید.
اشخاص ذيل ميتوانند بدون احتساب در ليست حاضرين عضو و بدون داشتن حق رأي در مجمع حضور يابند :

 .1مدیرعامل غیرعضو.
 .2بازرس یا بازرسان غیرعضو.
 .3کاندیداهای غیرعضو سمت بازرسی.
 .4نمایندگان ناظر هر یك از دستگاهها و شرکتها و موسسات دولتی و عمومی و بانك ها و شوراهای اسالمی کشوری که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری نموده اند.
 .5نماینده یا نمایندگان ناظر وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی.
 .6نماینده ناظر اتحادیهای که تعاونی عضو آن است.
 .7نماینده ناظر دستگاههای متبوعه شرکتهای تعاونی کارمندی [باتایید وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی].
عالوه بر اشخاص مذکور در این ماده ،اشخاصی که بنا به وظیفه شغلی خود مسئولیتی را در مجمع دارا هستند مانند نیروهای انتظامی و امنیتی ،نیروهای خدماتی ،فیلمبردار
و ...میتوانند با هماهنگی قبلی و کسب مجوزدر مجمع حضور یابند.
عضو یا اعضایی که اخراج آنها در دستور کار مجمع است میتوانند با حق رأی در مجمع مربوطه حضور یابند.

نمايندگي اعضاء ( وكالت )
در مجامع عمومی یك مرحله ای هر یك از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام االختیاری [از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان] برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید .تعداد
آراء وكالتي هر عضو حداكثر سه رأي و هر شخص غير عضو تنها يك رأي خواهد بود.
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به منظور تأیید نمایندگیهای موضوع این ماده ،عضو متقاضی اعطای نماین دگی به همراه نماینده خود در محل شرکت یا محلی که از پیش تعیین و طی آگهی دعوت مجمع به اطالع اعضاء رسیده
حاضر و مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت طرفین ،عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ،وکالتنامه را تأیید و ورقه ورود به مجمع برای نماینده صادر میکند.
در مواردی که وکالتنامه حضور در مجمع در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد ،مقام مجاز تأیید نمایندگی پس از احراز هویت وکیل و بدون رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق مکلف به مهر و
امضاء آن و صدور ورقه ورود به مجمع خواهد بود.

حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است:
درصورتی که حضور توٲم عضو و نماینده وی در حصول نصاب رسمیت جلسه موثر بوده ،مجمع برگزار شده فاقد اعتبار است.
چنانچه جلسه بدون حضور توام نیزرسمیت داشته است ،صرفاً به تعدادحضور غیرقانونی ،از تعدادکل آراء ماخوذه درهرتصمیم کسرخواهد شد .در مورد انتخابات،کسرآراء نسبت
به کلیه کاندیداها اعمال میگردد.
رسميّت و اداره جلسه
نصاب رسميت جلسات مجامع به ترتيب زير خواهد بود:

مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور اكثريت(نصف +يك) اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام االختیار آنها رسمیت مییابد .در صورت عدم حصول نصاب
مذکور ،در نوبت دوم با حضور هر تعداد رسمي خواهد بود.
مجمع عمومي فوق العاده در نوبت اول با حضور حداقل دو سوم اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام االختیار آنها رسمیت مییابد و در صورت عدم حصول نصاب
مذکور ،در نوبت دوم با اكثريت اعضاء(نصف +يك) رسمیت خواهد داشت و چنانچه در نوبت دوم نیز نصاب حاصل نشود ،نوبت سوم با حضور هر تعداد رسمي است.
در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی رأس ساعت مقرر ،مقام دعوت کننده باید برگزاری جلسه را حداقل به مدت نیم ساعت به تأخیر اندازد و در صورت عدم حصول

نصاب ،صورتجلسهای دایر بر عدم رسمیت مجمع تهیه و به امضای حاضرین برساند(.صورتجلسه منفی)
مالك تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که حاضران در بدو ورود به جلسه ،اصالتاً یا به نمایندگی از طرف عضو آنرا امضا می
کنند.
دعوت مجامع عمومي نوبت دوم و سوم موضوع ماده فوق بايد حداكثر ظرف  7روز با همان دستور جلسه قبلي بعمل آيد .فاصله زماني بين تاريخ
دعوت و برگزاري مجامع مذكور حداقل  01و حداكثر  31روز خواهد بود.
هرگونه تغییر ،کاهش یاافزایش دستور جلسه مجمع عمومی نوبت اول در نوبتهای بعدی ممنوع است.
جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن ،مقام دعوت کننده یا نماینده او افتتاح میکند.
در جلسه مجمع ابتدا يك رئيس ،يك منشي و دو ناظر از ميان اعضاء انتخاب خواهند شد.
در تعاونیهای دارای  522عضو و بیشتر تعداد هیأت رئیسه  7نفر شامل رئیس ،نائب رئیس ،منشی و  4ناظر میباشد.
براي رسميت جلسه مجمع با «هر تعداد» ،رعايت تعداد فوق الزامي است.
اتخاذ تصميم
نصاب تصميمات
در مجمع عمومی عادی ،تصمیمات با اکثریت نصف بعالوه یك آراء حاضر در جلسه رسمی اتخاذ میگردد.
در مورد انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان که کسب اكثريت نسبي آراء مالك عمل است.

(اكثريت مطلق)

انتخاب اعضاء هيأت مديره براي دورهاي بيش از دورههاي مجاز تصدي (موضوع ماده  21قانون بخش تعاوني) مستلزم كسب دو سوم آراء كل اعضاء شركت است.

تصویب اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادی تعاونی با اکثریت دو سوم آراءِ حاضرین درجلسه رسمی بعمل میآید.

تصمیمات مجامع عمومی فوقالعاده همواره با اکثریت سه چهارم آراي حاضر در جلسه رسمی اتخاذ میشود.
نحوه اتخاذ تصميم
تصمیمات مجامع عمومی از طریق اعمال رأی اعضاء یا نمایندگان تاماالختیار آنها اتخاذ میشود.

رأی گیری در کلیه مجامع عمومی فوق العاده،
همچنین انتخاب اعضاءهیات مدیره وبازرسان،
الزاما بصورت کتبی [با برگه رأی] خواهد بود
و برای اتخاذ سایر تصمیمات میتواند باقیام وقعود بعمل آید.
چنانچه در مورد نتيجه راي گيري به روش قيام وقعود ترديدي حادث شود ،باتقاضاي حداقل دونفراز اعضاي هيات رئيسه ميتوان رايگيري را مجددا و بصورت كتبي بعمل آورد.

مقام دعوت كننده مكلف است پيش از برگزاري مجمع ،برگه هاي رأي را به تعداد اعضاء بصورت چاپي تهيه تا در جلسه بين اعضاء يا نمايندگان تاماالختيار آنها توزيع نمايد .برگههاي مذكور بايد ممهور به
مهر تعاوني و متضمن نام كام ل تعاوني ،عنوان جلسه مجمع و تاريخ برگزاري آن و دستور جلسه مربوطه باشد.
كليه برگههاي رأي براساس عضويت و تعداد آراء وكالتي هر شخص توزيع ميگردد.
چنانچه انتخابات در دستور جلسه مجمع باشد ،برگه های آن بصورت مجزا تهیه خواهد شد .در برگه انتخابات باید عالوه بر نام کامل تعاونی ،عنوان جلسه مجمع و تاریخ برگزاری آن ،جای خالی با درج شماره و به تعداد اعضاء
اصلي هیأت مدیره و بازرسان در نظر گرفته شود.

هرگاه در جلسه مجمع عمومی ،نسبت به تمام موضوعات مندرج در دستور جلسه تصمیمگیری نشود ،رئیس جلسه موظف است ضمن اعالم تنفس ،در همان جلسه
تاریخ تشکیل جلسه بعدی را که نباید دیرتر از یك هفته از جلسه اول باشد اعالم نماید .در این صورت رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.
جلسه مابعد تنفس ادامه همان جلسه قبل است و با همان نصاب قانوني رسميت دارد و هيأت رئيسه آن نيز همان هيأت رئيسه منتخب جلسه قبل خواهد بود مگر اينكه يك يا چند نفر از آنان در اين
جلسه حضور نيافته باشد كه در اينصورت به جاي افراد غايب افراد ديگري انتخاب خواهند شد.

مفاد تصميمات
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اتخاذ هرگونه تصمیمی خارج از آنچه که به عنوان دستور جلسه آگهی شده ،فاقد اعتبار است.
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هیأت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان تعاونی معتبر نخواهد بود.

مجمع عمومی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید مگر آنکه کلیه اعضاء تعاونی در مجمع حضور داشته و با تصمیم متخذه موافقت نمایند.
بمنظور تأمین حق نظارت عضو در امور تعاونی ،اعضاء می توانند از پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به تعاونی مراجعه و ترازنامه ،حساب سود و زیان و گزارش مالی هیأت
مدیره و گزارش بازرس یا بازرسان رامالحظه واز آنها یادداشت برداری کنند.
در صورتیکه انحالل ،ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی در دستور کار مجمع باشد ،باید قبالً موافقت منابع تأمین کننده اعتبار و کمك مالی و امکانات مختلف و سرمایهگذاری و مشارکت
باتعاونی اخذ شده باشد.

ساير مقررات
از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسهای توسط منشی در دفتر مخصوص صورتجلسات مجامع تعاونی تهیه شده و به امضای اعضاء هیأت رئیسه میرسد.
در صورتیکه بعضی از اعضای هیأت رئیسه نظر خاصی در مورد برگزاری مجمع و صورتجلسه تنظیمی داشته باشند میتوانند ذیل امضای خود مرقوم نمایند.
صورتجلسه تنظيمي با داشتن امضاء اكثريت اعضاء هيأت رئيسه معتبر است.

رئیس مجمع مکلف است صورتجلسه را به مقام دعوت کننده ،هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان تعاونی ابالغ ورسیددریافت نماید.
هیأت مدیره مکلف است حداکثر ظرف سه روز از تاریخ برگزاری مجمع ،سه نسخه مصدق ازصورتجلسه تنظیمی و مدارك و مستندات مربوطه را به همراه آگهی
دعوت مجمع عمومی [و در صورتیکه مجمع برگزار شده نوبت دوم یا سوم بوده ،آگهی دعوت نوبت های قبلی و صورتجلسه مربوطه] را جهت بررسی و تطبیق با مقررات به
وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی تسلیم کند.
وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی مکلف است پس از دریافت مدارك مجمع حداکثر ظرف  12روز آنها را از جهت انطباق با مقررات مورد بررسی کارشناسی قرار داده و
در صورت عدم نقص و ایراد،مواردالزم را به مرجع ثبت شرکتها ارسال نماید.
در صورتيكه وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماع ي پس از بررسي مدارك ،تخلفي را در نحوه برگزاري مجمع ،تشريفات مربوطه و يا اخذ تصميمات احراز كنند ،مكلف است بنحو ذيل عمل نمايد:

چنانچه تخلف از مقررات ،مربوط به تشریفات دعوت و برگزاری مجمع باشد ،مرجع مربوطه از ارسال صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها خودداری و ضمن اعالم مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را
جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی مینماید(.ابطال مجمع)
درصورتیکه دعوت مجمع و برگزاری آن صحیحاً انجام ولی تصمیمات مطابق مقررات اتخاذ نشده باشد ،مطابق بند قبل اقدام و چنانچه بعض تصمیمات متخذه وفق مقررات نباشد ،صرفاً موارد الزم
صحیح به اداره ثبت شرکتها ارسال و درخصوص تصمیمات فاقد اعتبار ،ضمن اعالم مراتب به تعاونی مقام دعوت کننده را جهت تجدید جلسه مجمع راهنمایی مینماید.

در اجرای وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی ،وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی میتواند نسبت به اعزام ناظر به مجامع عمومی اقدام نماید.
وظایف و اختیارات ناظر و حدود نظارت مطابق دستورالعمل ابالغی وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی خواهد بود.
صرف حضور ناظر در مجمع عمومی مفیدصحت اقدامات انجام شده و تصمیمات متخذه نخواهد بود.
كليه تعاونيها مكلفند اسناد و مدارك مجامع عمومي خود را در مدتهاي تعيين شده ذيل نگهداري نمايند :

 -1آگهی دعوت و صورتجلسه مجامع ومدارك ومستندات مربوطه تا پایان فعالیت تعاونی.
 -2لیست حضور و غیاب حاضرین مجامع تا پایان فعالیت تعاونی
 -3وکالتنامه هاونمایندگی ها،برگههای رأی وفرمهای شمارش آراء حداقل سه سال پس از برگزاری هر مجمع.
تبصره -چنانچه در مورد مجمعی ،دعوایی در مراجع قضایی یاشکایتی دروزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی مطرح باشدو زمان نگهداری اسناد موضوع بند3منقضی شده
باشد،حفظ آنهاتا اخذ تصمیم نهایی مرجع مربوطه ضروری است.
هيأتمديره
براساس ماده 36قانون بخش تعاون؛ هیأت مدیره:
تعداد اعضاي هيات مديره  1 ، 2يا  7نفر عضو اصلي و به ترتيب  ،2 ،3و  4نفر عضو علي البدل
از بين اعضاي تعاوني
براي مدت  2سال انتخاب ميشوند.
انتخاب آنها براي دو دورهي متوالي بالمانع است.
افرادي كه موفق به كسب دوسوم آراي حاضر در مجمع شركت تعاوني مزبور شوند ،از مقررات ممنوعيت بيش از دو نوبت مندرج در ماده مستثني خواهند بود.

هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یك نفر را به عنوان رئیس هیئت مدیره و یك نفر را به عنوان نایب رئیس و یك یا دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می کند.

در صورت استعفا ،فوت ،ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر اعضای هیئت مدیره(،
يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غير متوالي طي يكسال در جلسات هيأت مديره جاضر نشود ).یکی از اعضای علیالبدل به ترتیب آرای بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی
غيبت غير موجه مكرر به موادي اطالق ميشود كه عضو ،عليرغم اطالع از دعوت ،بدون اجازه قبلي و

وی در جلسات هیئت مدیره شرکت می نماید.
اعضاي هيأتمديره مي توانند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند .در صورتي كه عضو هيأتمديره از محل ديگري حقوق ميگيرد
در تعاوني مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دريافت ميكند .حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي هيأتمديره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب
دستورالعملي است كه به تأييد مجمع عمومي ميرسد.
در صورت استعفای دسته جمعی و قبولی آن توسط مجامع عمومی فوق العاده ،مجمع عمومی عادی بنابه دعوت هیأت مدیره مستعفی و یا وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی
برای انتخاب هیأت مدیره جدید تشکیل خواهد شد.
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در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود ،در فاصله مدت الزم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره ،به وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی اختیار داده
می شود که به منظور اداره امور جاری تعاونی ،برای جانشینی اشخاصی که به یکی از دالیل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمیکنند از میان اعضای تعاونی ،تعداد الزم را
موقتاً و حداکثر برای مدت پنج ماه منصوب نماید.
پس از انقضا ی مدت مأموریت هیئت مدیره در صورتیکه هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به
وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد داشت.
جلسات هیئت مدیره هر دو هفته يكبار در موعد و محل معینی که قبالً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و
رسمیت می یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است .تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت میگردد و
بامضای اعضای حاضر در جلسه میرسد.
جلسه فوق العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت
مدیره تشکیل میگردد.
وظايف و اختيارات هيأتمديره
وظايف و اختيار هيئت مديره به شرح زير مي باشد:
-

دعوت مجمع عمومي (عادي – فوقالعاده).

-

اجراي اساسنامه و تصميمات مجمع عمومي و ساير مقررات مربوط.

-

نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عمليات و تعيين حدود اختيارات ،وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي.

-

قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهم اعضاء به يكديگر و دريافت استعفاي هريك از اعضاي هيئت مديره.

-

نظارت بر مخارج جاري تعاوني و رسيدگي به حساب ها و ارايه به بازرس يا بازرسان و تسليم به موقع گزارش مالي و ترازنامه تعاوني به
مجمع عمومي.

-

تهيه و تنظيم طرح ها و برنامه ها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارايه آن به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم.

-

تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شركتها و اتحاديههايي كه تعاوني در آنها مشاركت دارد.

-

تهيه و تنظيم دستورالعمل هاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.

-

تعيين نماينده يا وكيل در دادگاه ها و مراجع قانوني و ساير سازمان ها با حق توكيل به غير.

-

تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يك يا دو نفر از اعضاي هيئت مديره به اتفاق مديرعامل) براي قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.

هیئت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یك از اعضای هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیئت ،منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص
که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد.
هيئت مديره مي تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آرا به مديرعامل تفويض نمايد.
هيأت مديره مكلف است بالفاصله بعد از انت خاب ،براي اداره امور و اجراي تصميمات مجمع عمومي و هيأت مديره ،فرد واجد شرايطي را از بين اعضاي تعاوني
و يا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مديرعامل انتخاب كند .نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عملكرد و تعيين حدود اختيارات،
وظايف و ميزان حقوق و مزاياي وي بر عهده هيأت مديره ميباشد و انتخاب مجدد مديرعامل بالمانع است .
شرايط هيأت مديره ،مديرعامل و بازرسان
اعضاء هيئت مديره ،مديرعامل و بازرسان بايد واجد شرايط زير باشند:
-

0ـ ايمان و تعهد به اسالم (در تعاونيهاي متشكل از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي ،شرط وثاقت و امانت

-

3ـ نداشتن منع قانوني و محجور نبودن

-

2ـ عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتكاب جرائم عليه امنيت كشور و عدم محكوميت به جعل اسناد

-

 4ـ عدم سابقه محكوميت به ارتشاء ،اختالس ،كالهبرداري ،خيانت در امانت ،تدليس ،تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و ورشكستگي به
تقصير

نكته:
کارکنان دولت نمیتوانند تصدی هیأتمدیره و مدیرعامل شرکتهای تعاونی را بپذیرند ،مگر در تعاونیهای خاص کارکنان ادارات و سازمانهای دولتی که در آنها شاغل
باشند .کارکنان بازنشسته مشمول این ممنوعیت نمیشوند.
بازرسي

مجمع عمومی عادی ،بازرس یا بازرسان را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت يك سال مالي انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان بالمانع است.
در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازرس يا بازرسان اصلي ،هيئت مديره مكلف است ظرف ده روز بازرس يا بازرسان عليالبدل را به ترتيب اولويت آراء براي بقيه

مدت دعوت نمايد .حق الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می گردد.
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وظايف بازرس
وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است :



نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معامالت انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوطه
.
رسیدگی به حسابها  ،دفاتر  ،اسناد – صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان  ،بودجه پیشنهادی و گزارشات
هیئت مدیره  ،مجمع عمومی  ،شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب
مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود .
رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط ( .دستورالعمل)
تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص .
نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع ذیربط .





بازرس موظف است گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند .
گزارش بازرس باید الاقل  12روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاونی آماده باشد .
در صورتیکه تعاونی بازرسان متعدد داشته باشد هریك می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد  .لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند  .در صورت وجود
اختالف نظر بین بازرسان  ,موارد اختالف با ذکر دلیل در گزارش ذکر خواهد شد.







رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي هيأت مديره بدون قرائت گزارش بازرس يا بازرسان تعاوني معتبر نخواهد بود.

بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به
مسائل جاری تعاونی اظهار دارند.
درصورتی که هریك از بازرسان تشخیص دهند که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات آنان ترتیب اثر نمی دهند،
مکلفند از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.
اگر هیئت مدیره ظرف یك ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن ننماید ،بازرس می تواند با
اطالع وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی نسبت به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده اقدام نماید.
تحويل و تحول در تعاوني
تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيئت مديره سابق به هيئت مديره بعدي بايد بالفاصله بعد از تاريخ قبولي سمت هيئت مديره و تائيد ص حت انتخابات توسط وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي صورت
گيرد.
كليه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجوديهاي تعاوني به هيئت مديره جديد  ,تحويل و پس از ثبت تغييرات در اداره ثبت شركتها ترتيب معرفي اعضاهاي مجاز داده شود .
شروع تصدي مشروط به اين است كه در صورت عدم "فوت يا قبول استعفا يا بركناري" هيئت مديره قبلي ,مدت ما موريت آنها  ,خاتمه يافته باشد  .بعد از قانوني شدن شروع تصدي ,تا زمانيكه ترتيب
معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيئت مديره جديد مي تواند اختيارات محدودي را به هيئت مديره قبلي تفويض كند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيئت مديره جديد باشد.

مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و بازرس یا بازرسان شرکت برسد .صورتمجلس
مذکور باید جزو اسناد شرکت نگهداری شود.
در صورتیکه اعضای هیئت مدیره قبلی اقدام به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیرمجاز در اموال غیر و خیانت در امانت تحت تعقیب قرار میگیرند.
استعفای هر یك از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایف نخواهد بود .
نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف یکماه از تاریخ جلسه مجمع عمومی عادی برای ثبت تعاونی در مراجع ذیصالحیت اقدام کند .
هیچیك از اعضای هیئت مدیره یا بازرس یا مدیرعامل تعاونی نمی تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت
مشابه قبول کند
سازمانهاي تعاوني
-0

-3

سازمانهاي تعاوني دولتي
-

صندوق تعاون (بانك توسعه تعاون)

-

وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي (وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي،كار و رفاه اجتماعي)

سازمانهاي تعاوني واسط
-

-2

اتاق تعاون

سازمانهاي تعاوني غيردولتي(مردمي)
-

اتحاديه هاي تعاوني

-

شركتهاي تعاوني

اتحاديه تعاوني
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اتحاديههاي تعاوني با عضويت شركتها و تعاوني هايي كه موضوع فعاليت آنها واحد است براي تأمين تمام و يا قسمتي از مقاصد زير تشكيل مي گردد:



ارايه خدمات آموزشي و فرهنگي و تبليغاتي مربوط به امور تعاون به تعاونيهاي عضو ،باال بردن سطح علمي و فني و تخصصي و اطالعات مورد نياز اعضاي آنها و
گسترش تعليمات تعاوني.



ارايه خدمات تحقيقاتي و مطالعاتي پيرامون موضوعات مورد نياز تعاونيهاي عضو و كمك به جمع آوري آمار و اطالعات و گزارشات اقتصادي و اجتماعي به آنان و
وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي.



كمك به سازماندهي و حُسن اداره امور و هماهنگي و حفاظت و توسعه تعاوني هاي موضوع فعاليت خود.



كمك به برقراري ارتباط و همكاري متقابل بين تعاونيها و بين آنها و مردم و دولت و ساير ارتباطات داخلي و خارجي.



ارايه خدمات اداري ،مالي ،حسابداري ،حسابرسي ،بازرسي ،تجاري ،اعتباري ،تشكيل صندوق هاي قرض الحسنه و ساير فعاليت هاي اقتصادي مورد نياز تعاونيهاي
عضو.



تأمين نيازهاي مشترك و بازاريابي و خريد و فروش و صادرات و واردات تعاونيهاي عضو.



ارايه خدمات فني ،تخصصي ،حقوقي ،قبول وكالت اعضاء در كليه امور مورد نياز آنان ،خدمات مشاوره اي و راهنمايي و ساير تسهيالت مورد ن ياز تعاونيها.



نظارت بر التزام تعاونيهاي موضوع فعاليت خود به رعايت قوانين و مقررات مربوط و معرفي متخلفين به مراجع قانوني ذي ربط.



حل اختالف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاونيها به صورت كدخدامنشي و صلح اعضاي تعاونيها.

عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است و تعاونیهایی که عضو اتحادیه نباشند ،از حقوق قانونی محروم نخواهند بود.
براي هر موضوع فعاليت تعاوني در هر شهرستان فقط يك اتحاديه تشكيل مي گردد.
سرمايه اتحاديه هاي تعاوني از محل پرداخت سهم تعاوني هاي عضو (به تناسب تعداد اعضاي تعاوني بر ميزان استفاده از خدمات اتحاديه) تأمين مي شود و افزايش سرمايه اتحاديه از طريق
سهم آنان و پرداخت حق عضويت ساير دريافت ها تأمين مي گردد و هرگونه تصميم درباره سرمايه يا افزايش يا كاهش آن با تصويب دوسوم اعضاي مجمع عمومي اتحاديه خواهد بود.

اركان اتحاديه
هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است:
 .1مجمع عمومی
 .2هیئت مدیره
 .3هیئت بازرسی
مجمع عمومي اتحاديه
مجمع عمومی اتحادیههای تعاونی از نمایندگان تعاونیهای عضو تشکیل می شود و هر تعاونی دارای یك رأی می باشد.
 .سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتیبی است که درآئیننامه نحوه برگزاری مجامع عمومی آمده است.
هيأتمديره اتحاديه
اعضای هیئت مدیره اتحادیههای تعاونی به پیشنهاد تعاونی های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می شوند و به هر حال از هر تعاونی بیش از یك نفر عضو در
هیئت مدیره نخواهد بود.
اعضای هیئت مدیره برای سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت م توالی تنها برای یك دوره بالمانع است .سایر وظایف و اختیارات و مقررات
مربوط به هیئت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هیئت مدیره اتحادیه نیز مجری خواهد بود.
مديرعامل اتحاديه
مدیرعامل با تصویب اکثریت دوسوم اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می گردد و انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بالمانع است.
مدیرعامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر
وظایف و اختیاراتی که به عهده ارکان اتحادیه تعاونی نباشد ،داراست.
هيأت بازرسي اتحاديه
هیئت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است .اعضای این هیئت به وسیله مجمع عمومی اتحادیه تعیین می گردند .گزارشات هیئت بازرسی باید به
تصویب اکثریت مطلق اعضای هیئت برسد.
وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بازرسی شرکتهای تعاونی در مورد هیئت بازرسی نیز مجری است.
هیئت بازرسی اتحادیهها می توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیهای عضو و تصویب مجمع عمومی اتحادیه وظایف بازرسی تعاونیهای عضو را نیز انجام دهد.
اتاق تعاون
اتحاديهها و شركت هاي تعاوني مي توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي ،اتاق تعاون مركزي را در تهران و شعب آن را در استان ها و شهرستان ها جهت تأمين
مقاصد زير تشكيل دهند:

1ـ انجام کلیه وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
2ـ مشارکت در برنامهریزی برای توسعه بخش تعاونی در راستای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور
 3ـ ارائه خدمات فرهنگی و ترویج و آموزش تعاون جهت اعضاء و تقویت اصول و ارزشهای تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم
4ـ همکاری با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در جهت توسعه بخش تعاونی و فعالیتهای مرتبط
5ـ برقراری ارتباط و پیوند بین تعاونیها و ایجاد هماهنگی و همکاری بین آنها
6ـ برقراری ارتباط و پیوند بین بخش تعاونی ایران و فعاالن اقتصادی در سایر بخشهای اقتصادی کشور و تعاونیها و فعاالن اقتصادی در سایر کشورها
7ـ کمك به توانمندسازی تعاونیها و راهنمایی آنها در امور فنی ،حقوقی ،مالی ،اداری و بازرگانی
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8ـ فراهم آوردن شرایط الزم برای صدور محصوالت تعاونیها و تأمین نیازمندیهای آنها
9ـ برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
12ـ نمایندگی غیردولتی بخش تعاونی ایران در اتحادیه بینالمللی تعاون و کلیه مجامع ،شوراها و سازمانهای داخلی و بینالمللی
11ـ ساماندهی و کمك به توسعه مشارکت مردمی در تعاونیها و تشویق و ترغیب سرمایهگذاران داخلی و خارجی جهت سرمایهگذاری در بخش تعاونی
12ـ ارائه نظر مشورتی به قوای سهگانه و سایر مراجع راجع به لوایح ،طرحها ،تصویبنامهها و بخشهای مرتبط با امور و فعالیت تعاونیها
13ـ انجام تحقیقات و پژوهشهای کاربردی درباره نحوه فعالیت انواع تعاونیها
14ـ داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از
طریق مرکز داوری اتاق
 15ـ ایجاد و اداره مرکز آمار و اطالعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیتهای اتاق
16ـ صدور کارت عضویت و کارت بازرگانی برای اشخاص حقوقی بخش تعاونی با رعایت مقررات مربوط

اركان اتاق تعاون
هر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت وابسته نمی باشد.
اركان هر اتاق تعاون عبارت است از:
مجمع نمايندگان
هيأت رئيسه
هيئت بازرسي
مجمع نمايندگان
مجمع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان متشکل از نمایندگان اتحادیهها و نیز نمایندگان تعاونی های با فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل آن شهرستان و مجمع
نمایندگان اتاق تعاون استان متشکل از رؤسای هیئت مدیره اتاقهای تعاونی شهرستانهای استان و نمایندگان اتحادیههای شهرستان های فاقد اتاق تعاون و نمایندگان
اتحادیه های با حوزۀ عمل استان و مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاق های تعاون استان ها و نمایندگان اتحادیههای استانی فاقد اتاق استان و
نمایندگان اتحادیههای سراسری می باشد که برای مدت سه سال انتخاب می گردند.
وظايف مجمع نمايندگان عبارت است از:
الف .بررسی پیشنهادات مربوط به اساسنامه و آیین نامه های اتاق و تأیید آن جهت تصویب نهایی وزیر تعاون.
ب .تعیین هیئت مدیره اتاق تعاون.
ج .تعیین دو نفر بازرس جهت عضویت در هیئت بازرسی.
د .تصویب برنامه و بودجه ساالنه به پیشنهاد هیئت مدیره.
هـ .رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد ترازنامه و سایر گزارش های هیئت مدیره پس از اظهارنظر هیئت بازرسی.
و .رسیدگی به گزارش های هیئت بازرسی.
تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شهرستان ،اتاق تعاون استان و اتاق تعاون مرکزی متناسب با تعداد اعضای تعاونیها و تعاونیهای عضو اتحادیهها و
اتاق های تعاون توسط وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی تعیین می گردد.
هيأت رئيسه اتاق تعاون
هيأت رئيسه اتاقهای تعاون متشکل از  3تا  7نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علیالبدل از میان اعضای تعاونیها می باشند که حتی االمکان از مدیران تعاونیهای
کشاورزی و روستایی و عشایری ،صنعتی ،معدنی ،عمران شهری و روستایی و توزیع خواهند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوند.
وظايف هيأت رئيسه عبارت است از:








فعالیت الزم جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین نامه های مربوط.
اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق طبق آیین نامه های داخلی آن.
اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان.
ارایه گزارش ها و پیشنهادهای الزم به مجمع نمایندگان.
انتخاب رئیس هیئت مدیره از بین خود.
انتخاب دبیر در اتاقهای استان و شهرستان و دبیرکل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرایی .
هیئت مدیره می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیرکل تفویض نماید.
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هیئت مدیره اتاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های شهرستان های مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری
هستند .هم چنین هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاقهای استان می باشد و آنها نیز
موظف به همکاری هستند.
هيأت بازرسي اتاق

هیئت بازرسی متشکل از سه عضو می باشد:
که دو نفر آنها به وسیله مجمع نمایندگان
و یك نفر دیگر به وسیله وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی تعیین میگردند.
و وظايف هيأت بازرسي عبارت است از:
الف .نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط.
ب .رسیدگی به حساب ها ،دفاتر ،اسناد ،صورت های مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی.
ج .بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذی ربط.
د .ارایه گزارش های ساالنه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی از نظر وضعیت فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهارنظر در
مورد گزارش های هیئت مدیره.
هیئت مدیره مکلف است اسناد و مدارك مورد درخواست هیئت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.
منابع مالي اتاق تعاون
منابع مالي اتاقهاي تعاون عبارت است از:




دریافت حق عضویت در اتاق تعاون از اعضاء.
دریافت کمك های دولتی و مردمی شوراها و هدایا.
دریافت حق مشاوره ،کارشناسی ،داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و سایر خدماتی که در اختیار تعاونیها و اتحادیهها قرار می
دهد.
وزارت تعاون
به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی از این بخش ،وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی تشکیل گردید.

این وزارتخانه براساس مصوبه مورخه هشتم تیرماه  1392با وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین اجتماعی ادغام و عنوان وزارتخانه جدید نیز وزارت "تعاون و
كار و رفاه اجتماعي " گردید.
براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی مصوبه ،1372سازمان های تعاون روستایی ،مرکزی تعاون کشور ،مرکزی تعاونیهای معدن ،مراکز گسترش
خدمات تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر ،سازمان ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فعالیت می نمایند ،منحل شده و کلیه وظایف،
اختیارات ،اموال ،دارایی ها ،اعتبارات ،بودجه ،پرسنل و سایر امکاناتی که در اختیار دارند ،به وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی منتقل گردید.و این وزارت با استفاده از بودجه و
امکانات موجود آنها تشکیل می گردد.
به موجب تبصره ماده واحده « قانون مستثني شدن سازمان مركزي تعاون روستايي از شمول قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران» مصوب  ،( 027137334عبارت «تعاون
روستايي» از اين قانون حذف شده است.

وظايف و اختيارات وزارت تعاون ،كار ورفاه اجتماعي














اجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حُسن اجرای قوانین و مقررات بخش
تعاونی.
تهیه لوایح قانونی و آیین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونیها مطابق این قانون.
جلب و هماهنگی حمایت ها و کمك ها و تسهیالت و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط.
تشویق و کمك و همیاری در تأسیس و گسترش تعاونیها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای اسالمی کشوری.
ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونیها و هم چنین بین اتحادیههای تعاونی یا بین بخش تعاونی و سایر بخش های
اقتصادی.
کمك به فعالیت های تبلیغاتی ،آموزشی ،فرهنگی ،فنی ،علمی ،تحقیقاتی و صنعتی الزم برای بخش تعاونی با همکاری اتحادیه های تعاونی.
کمك به شرکتها و اتحادیه های تعاونی در ارایه خدمات حقوقی ،مالی ،حسابداری ،حسابرسی و دیگر خدمات مورد نیاز.
شرکت در مجامع بین المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران.
انجام معامالت الزم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی.
اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی.
راهنمایی مسؤوالن تعاونیها در امور حقوقی ،مالی ،اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و سیستم های بهتر.
انجام تحقیقات آماری و اطالعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آنها و همچنین توانایی ها و امکانات
آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای مربوط.
ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاههای ذیربط در موارد الزم به منظور اداره صحیح تعاونی ها.
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 ایجاد تسهیالت الزم جهت توسعه فعالیت تعاونی ها در امور تولیدی.
 فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها.
 تهیه و تنظیم طرحهای اساسی به منظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول  43و  42قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی ،مراتب را به دادگاه های صالح
اعالم و دادگاه موظف است خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف ،حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی یاد
شده را صادر نماید .در این صورت وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی موظف است به طور موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب
هیئت مدیره جدید منصوب نماید( .اصالحی )1377/7/5
 جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند.
 فراهم آوردن تسهیالت الزم در جهت دستیابی تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و کاالهای مورد نیاز.
 سیاست گذاری ،تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون.
 فراهم آوردن تسهیالت الزم برای تهیه طرح ،ایجاد ،توسعه ،بازسازی ،نوسازی واحد های تعاونی و نظارت بر امور آنها.
 تامین شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونیها با اولویت تعاونیهای تولید.
 تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری و کمکهای دولتی به تعاونی ها.
تبصره -شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله براساس درخواست وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت
به اعطای وام و کمکهای الزم به تعاونی ها اقدام نماید.
 مشارکت ،ایجاد ،توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی
به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده  17این قانون.
 عضویت در شورای اقتصاد ،شورای عالی صنایع ،شورای پول و اعتبار ،مجمع عمومی بانکها ،شورای عالی معادن و کمیسیون های مربوط به
صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت.
 مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور.
 همکاری با مؤسسات علمی ،فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها ،شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی.
 صدور مجوز موضوع بند  4ماده .51
 سلب مزایا از تعاونی هایی که برخالف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخالف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
 تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی
ادغام تعاونيها
شرکتهای تعاونی با رعایت مقررات این آییننامه ،بدون نیاز به تصفیه با یکدیگر به صورت یك جانبه و دو یا چند جانبه با رعایت شرایط
زیر ادغام شوند:
الف -شرکتهای مربوط باید از یك نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند.
ب -هنگان ادغام نباید مجموع زیان انباشته شرکتها از مجموع سرمایه ،ذخیره های قانونی و اندوخته های آنان بیشتر باشد.
پ-ترتیب تصفیه بدهیها ،قابلیت فبول بستانکاران را داشته باشد.
ت-مجموع اعضا و سهامداران غیر عضو شرکت های ادغام شونده یا طرف ادغام کافی برای انجام هدفها و برنامه های آن باشد.
ث-وضعیت شرکت ناشی از ادغام منطبق با قوانین و مقررات ناظر به تشکیل و فعالیت تعاونیها باشد.
همچنین برای ادغام شرکتهای تعاونی الزم است هیئت مدیره یا بازرس هر یك از شرکتها یا حداقل یك سوم اعضای آن ،پیشنهاد ادغام را همراه
با گزارش توجیهی الزم جهت کسب موافقت کلی به مجمع عمومی فوقالعاده ارائه کند .در صورت تصویب پیشنهاد ادغام مجمع عمومی به هیئت
مدیره ماموریت می دهد که ظرف سه ماه طرح مشترك ادغام را که متضمن جزئیات ادغام به ویژه موارد زیر است جهت ارائه به مجمع عمومی
مشترك تهیه و به تصویب هیئت مدیره همه شرکتهای طرف ادغام برسانند:
 -1توصیف و ارزیابی ها و تعهداتی که باید به شرکت جدید یا پذیرنده ادغام منتقل شوند.
 -2تاریخ هایی که در آنها شرکتهای مربوط ،صورتهای مالی مربوط به ادغام را قطعی و تنظیم نموده اند.
 -3تعیین بستانکاران و نوع طلب آنها به تفکیك و نحوه ایفای تعهدات شرکت
 -4طرح اساسنامه شرکت جدید یا شرکت پذیرنده ادغام چنانچه تغییر و اصالح اساسنامه شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد
 -5میزان و نسبت سهام در شرکت جدیدیا پذیرنده ادغام در مقایسه با شرکت یا شرکت های طرف ادغام یا ادغام شونده
 -6تعیین شیوه های ارزیابی بکار رفته و محاسبه سهام معاوضی
 -7تعیین نحوه انتقال و ثبت دارایی ها از جمله به روش ارزش روز یا دفتری
اداره ثبت شرکتها نسبت به باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده و اصالح اسناد و مدارك ثبت به نام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت تعاونی
جدید حسب مورد اقدام کرده و در ادغام دو یا چند جانبه شماره ثبت جدید می دهد.
همچنین پس ا ز ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکتها ،تمامی داراییها ،حقوق ،تعهدات ،دیون ،مطالبات و کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت
پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل خواهد شد .هیئت مدیره شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد موظف است بالفاصله نسبت به تهیه دفاتر
قانونی جدید یا اصال ح دفاتر قانونی خود اقدام و اقالم داراییها ،بدهیها و تعهدات مندرج در دفاتر هر یك از شرکتهای ادغام شده را در دفترهای
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قانونی شرکت ثبت و منعکس کند .شرکت تعاونی جدید یا پذیرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای طرف ادغام یا ادغام
شونده (حسب مورد) خواهد بود.
هرگاه آخرین هیئت مدیره یا هیئت تصفیه برای انجام وظایفی که مستلزم دعوت مجامع عمومی باشد ،مجمع عمومی را دعوت نکند ،وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به تقاضای هر ذی نفع و پس از رسیدگی اقدام به دعوت مجمع عمومی خواهد کرد .در صورت عدم تعیین هیئت
تصفیه توسط مجمع عمومی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی راسا نسبت به انتخاب اعضای هیئت تصفیه اقدام خواهد کرد.
انحالل و تصفيه تعاونيها
شركتها و اتحاديههاي تعاوني در موارد زير منحل مي شوند:







تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده.
کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت  3ماه تعداد اعضاء به حد نصاب مقرر نرسیده باشد.
انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.
توقف فعالیت بیش از یك سال بدون عذر موجه.
عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از  3بار اخطار کتبی در سال ،به وسیله وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی بر طبق آیین نامه مربوط.
ورشکستگی طبق قوانین مربوط.

پس از اعالم انحالل و ثبت بالفاصله آن در اداره ثبت محل ،تصفيه طبق قانون تجارت صورت می گیرد.
در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی بالفاصله طبق آیین نامه مربوط انحالل تعاونی را به اداره ثبت محل اعالم می نماید.
اعالم نظر وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی در مورد بندهای  4و  5در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می باشد.
كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي در اختيار تعاوني قرار گرفته ،با انحالل آن بايد مسترد شود.
شرکت یا اتحادیه تعاونی موظف است پس از تصویب انحالل تعاونی در مجمع عمومی فوقالعاده ،موافقت کتبی دستگاههای عمومی یا دولتی ،بانكها یا شهرداریهایی که از آنها
امتیازات یا اعتباراتی کسب کرده یا درمقابل گرفتن سرمایه یا اموال تعهداتی به آن ها نموده است ،جلب و به همراه مدارك مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده ،جهت اخذ مجوز

انحالل به وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی ،ارائه نماید.
مراحل انحالل:


تصمیمگیری انحالل از طریق تصویب در مجمع عمومی فوقالعاده یا اعالم انحالل از سوی وزارت تعاون ،کار ورفاه

اجتماعی(موضوع بندهاي  3و  4و 1موارد

انحالل)





کسب موافقت دستگاههای عمومی و دولتی  ،بانكها یا شهرداری ها در صورتی که از آنها امکانات ،امتیازات و اعتبارات دریافت کرده باشد یا در مقابل
اخذ سرمایه به آنها تعهداتی نموده باشد.
ارسال مدارك مجمع عمومی فوقالعاده و موافقت دستگا های صدراالشاره به وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی جهت اخذ مجوز انحالل.
ثبت انحالل تعاونی در اداره ثبت شرکتها.

تصفيه تعاوني:
در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی رأی به انحالل تعاونی بدهد ،ظرف یك ماه ،سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب و به
اداره ثبت محل معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آیین نامه مربوط نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند.
در صورتی که هر تعاونی منحل گردد ،قبل از انحالل باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانك ها و شهرداری سپرده است،
عمل نماید
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نكتهها
شرح تصميم

مرجع تصميم گيري

تصويب اولين اساسنامه

مجمع عمومي عادي

تغيير مواد اساسنامه

مجمع عمومي فوقالعاده

انتخاب هيأتمديره

مجمع عمومي عادي

بركناري هيأتمديره

مجمع عمومي فوقالعاده

استعفاي دسته جمعي هيأتمديره

مجمع عمومي فوقالعاده

انتخاب بازرس

مجمع عمومي عادي

بركناري بازرس

مجمع عمومي عادي

انتخاب مدير عامل

هيأت مديره

بركناري مديرعامل

هيأت مديره

درخواست عضويت

هيأت مديره

درخواست استعفا از عضويت

هيأت مديره

اخراج عضو

مجمع عمومي عادي
تهیه و تنظیم:

علی رئیسیانفرد
کارشناس مسؤول اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان
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