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 كلي : اهداف و ضوابط١فصل  - قوانني تعاون 
 
  : اهداف خبش تعاوني عبارتست از -١ماده    

  þ  كامل . اجياد و تامني شرایط و امكانات كار براي مهه مبنظور رسیدن به اشتغال 

  þ دادن وسائل كار در اختیار كسانیكه قادر بكارند ويل وسائل كار ندارند  قرار
 . 

  þ  پیشگريي از متركز و تداول ثروت در دست افراد و گروهاي خاص جهت حتقق عدالت
 اجتماعي 

  þ  جلوگريي از كارفرماي مطلق شدن دولت 

  þ اختیار نريوي كار و تشویق هبره  قرار گرفنت مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در
 خود  برداري مستقیم از حاصل كار

  þ  پیشگريي از احنصار ،احتكار ، تورم و اضرار به غري 

  þ مردم   توسعه و حتكیم مشاركت و تعاون عمومي بني مهه 
با رعایت ضرورهتاي حاكم بر برنامه ریزي عمومي  اهداف مذكور این ماده باید تبصره:

 اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد عملي شود . 
شركتهایي كه با رعایت این قانون تشكیل و به ثبت برسند تعاوني شناخته  - ٢ماده 

 مي شود . 
دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ایكه زمینه  - ٣ماده

دخالت در اداره تعاونیها یا كارفرماي مطلق شدن دولت فراهم نیاید با  اداره یا
خبش تعاوني مهكاري منوده و امكانات و تسهیالت الزم را با مهاهنگي وزارت تعاون در 

 اختیار آا قرار دهد . 



دولت و كلیه سازمااي وابسته موظفند دراجراي طرحها و پروژه هاي خود در  - ٤ماده 
 اولویت را به خبش تعاوني بدهند .  شرایط مساوي

اساسنامه هریك از تعاونیها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نكات  - ٥ماده 
 زیر باشد:

نام با قید كلمه تعاوني ، هدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات ، مدت مركز اصلي 
ت مايل و عملیاتي و نشاني ، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو ، اركان ، مقررا

 كار ، احنالل و تصفیه 
 تابعیت تعاونیها باید ایراني باشد .  –تبصره 
حداقل و حداكثر تعداد عضو در تعاونیها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و  - ٦ماده 

متركزو تداول ثروت به وسیله آئني نامه هاي تعیني مي  عدم نوع فعالیت و رعایت اصل
 ٧شود كه به تصویب وزارت تعاون مي رسد ويل در هر صورت تعداد اعضاء نباید كمرت از 

 نفر باشد . 
 شركتهاي و احتادیه هاي تعاوني داراي شخصیت حقوقي مستقل مي باشند . - ٧ماده 

 
 : عضو٢فصل  - قوانني تعاون   
 

عضو درشركتهاي تعاوني شخصي است حقیقي یا حقوقي غري دوليت كه واجد شرایط  - ٨ماده 
خبش تعاوني و اساسنامه قانوني آن  م به اهدافو ملتز مندرج دراین قانون بوده 

 تعاوني باشد .
در تعاوني هاي اشتغال را كمكهاي دوليت نسبت به اعضاي شاغل درآن تعاوني  - ١تبصره 

 .واگذار مي شود
در تعاونیهاي چند منظوره اي درصورتي كه عضویت براي مهه آزاد باشد ،  - ٢تبصره 

داشنت عضو غريشاغل جماز است،اما هیات مدیره ومدیر عامل از میان اعضاء شاغل انتخاب 
  گردد.
 ط عضویت در تعاونیها عبارتست از : شرای – ٩ماده 

  þ  تابعیت مجهوري اسالمي ایران  . 

  þ  عدم ممنوعیت قانوني و حجر . 
  þ  مهخرید حداقل سهام مقرر در اساسنا 

  þ .درخواست كتيب عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاوني 

  þ .عدم عضویت در تعاوني مشابه 
 اعضاء در كلیه امور تعاوني طبق اساسنامه حق نظارت دارند. - ١٠ماده 
كلیه اعضاء مكلفند به وظایف ومسئولیت هایي كه در حدود قوانني تعهد  - ١١ماده 

 نند.ككرده اند عمل 
 خروج عضو از تعاوني اختیار یست و مني توان آن را منع كرد . - ١٢ماده 
شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب  اعضاء متخصص تعاونیهاي تولید حداقل - ١تبصره 

 طالع تعاوني برسانند .ارا كتبًا به 
درصورتیكه خروج عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد ، وي ملزم به جربان  - ٢تبصره 
 است .
 در موارد زیر عضو ازتعاوني اخراج مي شود: - ١٣ماده 

 
 از دست دادن هر یك از شرایط عضویت مقرر دراین قانون . 

  þ  قانوني پس از دو اخطار كتيب  عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات
از تاریخ اخطار دوم با تصویب   روز ١٥گذشنت  روز و ١٥فاصله  مدیره به توسط هیات

 . جممع عمومي عادي 
  þ  واند ظرف مدت یك سال تعاوني شود و وي نت زیان مادي  ارتكاب اعمايل كه موجب

حیثیت و اعتبار تعاوني لطمه وارد كند یابا  كه به یا اعمايل مناید آن را جربان
 .تعاوني رقابيت ناسامل بنماید

 
و  تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یك از هیات مدیره یا بازررسان –تبصره 

 ومي خواهد بود.متصویب جممع ع
مقررات  رعایت ملتزم به  شرایط و  وي كه واجد  فوت عضو ورثه  درصورت  - ١٤ماده 

شده و در صورت تعدد بایسيت ما به التفاوت  تعاوني باشند ،عضو تعاوني شناخته
اعالم  كتبًا  اگر  ناشي از تعدد خود را به تعاوني بپردازد . اما  سهم  افزایش 

و یا و هیچكدام واجد شرایط   منایند كه مایل به ادامه عضویت درتعاوني نیستند
 نباشند ، عضویت لغو مي گردد.



تعداد  یا چند نفر به باشد، یك ورثه بیش از ظرفیت تعاوني  اگر تعداد  –تبصره 
 میشوند. شناخته  تعاوني  وراث عضو مورد نیاز تعاوني با توافق سایر 

در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا ، احنالل و اخراج ، سهم  - ١٥ماده 
حماسبه و  شده  منعقد  مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد   حقوق و كلیه 

وي به تعاوني به او یا ورثه اش  بدهي  به دیون تعاوني تبدیل مي شود و پس از كسر 
 پرداخت خواهد شد .  حداكثر ظرف مدت سه ماه

پرداخت  ل تعاونيادرصورتیكه ورثه تقاضا مناید كه سهم عضو متويف از عني امو –تبصره 
شود و تراضي یا مصاحله ممكن نباشد چنانچه عني قابل واگذاري بوده و موجب اخالل و 

 ورثه مي گردد.تسلیم  ضرر فاحش به اعضاء و تعاوني نگردد آن قسمت از مطالبات
 

 : سرمایه٣فصل  - قوانني تعاون 
 

سرمایه تعاوني اموال و دارائي هائي است كه براي تاسیس یا افزایش  - ١٦ماده 
 ن قرار مي گريد.آاختیار  سرمایه قبلي در

سرمایه بوسیله   %٥١  یا حدا قل  هائي است كه متام شركتهاي تعاوني شركت  - ١٧ماده 
دوليت  اعضا در اختیار شركت تعاوني قرارمي گريد و وزارختانه ها، سازماا ، شركتهاي

اسالمي كشوري ،  ها، شوراي پوشش دولت ، بانكها ، شهرداري و وابسته به دولت و حتت
از راه  ٤٣اصل  ٢بنیاد مستضعفان و سایر ادهاي عمومي مي توانند جهت اجراي بند 

راه مشروع دیگر از قبیل مشاركت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات  وام بدون هبره یا هر
اقدام به كمك در تأمني  شرط متلیك ، بیع شرط ، فروش اقساطي ،، اجاره ، اجاره به 

 یا افزایش سرمایه شركتهاي تعاوني منایند بدون آنكه عضو باشند.
شریك مي شوند   دوليت در تأسیس شركتهاي تعاوني  در مواردي كه دستگاههاي –تبصره 

سرمایه گذاري  در ضمن عقد شركت تعیني خواهد شد سهم ظرف مدتي كه با موافقت طرفني
 خواهد گرفت . باز پرداخت و صدر در صد سرمایه به تعاوني تعلق  دولت به تدریج

ن اساسي ، واحدهاي صنعيت یا نوقا  ٤٤و  ٤٣با رعایت اصول   دولت مي تواند - ١٨ماده 
اموال عمومي است و در اختیا ر دارد در  كشاورزي یاخدماتي و امثال آن را كه

 ي به صورت زیر قرار دهد :اختیار شركتهاي تعاون

  þ موقت یا مادام كه تعاوني به صورت  هاي مذكور را به صورت حبس  حد وا
دهد و تعاوني مالك منافع آن  قرار تعاوني وجود داشته باشد ، در اختیار  قانوني
 باشد.

  þ  در صورتیكه واحدهاي مذكور كاركنان واجد شرایط داشته باشند ، در عضویت آن
 تعاوني اولویت خواهند داشت .

  þ  دولت مي تواند طبق قرارداد بابت استهالك یا بازسازي یا نگهداري یا توسعه
 مناید. یا كاال دریافت ساالنه مبلغي نقد و  واحد مزبور

  þ به عنوان  سایر امكانات، مقرراتي  فوق و  واحدهايواگذاي  در دولت مي تواند
برنامه ریزي تولید و توزیع و قیمت گذاري  سیاستهاي دولت در رعایت  الزامي   شرایط

 و تأمني منافع عمومي ، تعیني مناید.
در استفاده از وام و كمكهاي مايل دوليت اولویت با تعاوني هایي است كه  - ١٩ ماده 

 هبره وام دریافت نكرده باشند.   عملیات بانكي بدون از بانكها طبق قانون
جممع عمومي   برابر است مگر  اعضا در تأمني سرمایه شركتهاي تعاوني سهم - ٢٠ماده

سهم  حداقل و حداكثر  كه در این صورت  تأدیه منایند تصویب مناید كه اعضا سهم بیشرتي
تعاوني ها  و تعداد اعضا با نوع   متناسب  وزارت تعاون  باشد كه  باید در حدودي ها 

      تعیني مي مناید.
هر تعاوني وقيت ثبت و تشكیل مي شود كه حداقل یك سوم سرمایه آن تأدیه و  - ٢١ماده 

 باشد تقومي و تسلیم شده باشد.جنسیدر صوتیكه به صورت نقدي و
ر اعضاي تعاوني مكلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر د –تبصره 

 اساسنامه تأدیه منایند.
اعضاي تعاوني مي توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود   عضو یا - ٢٢ماده 

 واگذار منایند . را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط
آنان مي   سهم حمدود به میزان  مايل اعضا در شركتهاي تعاوني   مسئولیت - ٢٣ماده 

 شرط شده باشد. قرارداد ترتیب دیگريباشد مگر آنكه در 
مسئولیت دستگاههاي عمومي تأمني كننده سرمایه تعاوني ها به میزان سرمایه  –تبصره 

 در قرارداد ترتیب دیگري شرط شده باشد. متعلق به آنان مي باشد مگر آنكه
قانون اساسي و  ٤٤و  ٤٣دولت موظف است جهت حتقق اهداف مندرج در اصول - ٢٤ماده 
 ملي با رعایت ضرورت ها و در قابل برنامه رشد و یش سهم خبش تعاون در اقتصادافزا



كمي و كیفي   براي گسرتش الزم را   امكانات شرایط و  كشور  اجتماعي   توسعه اقتصادي
تعاوني ها به گونه اي كه این خبش ، نقش موثر در رشد و توسعه اقتصادي ایفا مناید، 

 آورد.  فراهم
یا   بودجه اي  استفاده از منابع فوق دولت مي تواند با   نظوربه م - ١تبصره 
تعاوني قرار دهد و  اختیار  دولت ، وام بدون هبره در تضیمن   بانكي با  منابع
الزم را به قیمت عادله به طور   منقول و وسایل و امكانات منقول و یا غري  اموال 

اجرا   بفروشد و یا به آا به آا   و تقویت تعاونیها تشكیل  نقد و یا اقساط براي
شركتها و موسسات  سهام ید و یاببنمابه شرط متلیك  اجاره  عقد اقدام به   و یا  دهند

 دوليت و وابسته دولت و بانكها و مصادره و ملي شده را به تعاونیها منتقل مناید.
بانكها موظف اند جهت سرمایه گذاري و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا   - ٢تبصره 

در اختیار آنان قرار دهند و مي تواند  تسهیالت اعطائي را تقویت آا وام و سایر 
تسهیالت اعطایي تأمني مي   وام و سایر قرارداد منایند كه سرمایه هایي كه از حمل 

كه   در صورتي باشد و یا  ا رهن در نزد بانك وثیقه و ی ضمانت و یا  به عنوان  شود
خود را از طریق فروش اموال  تعاوني قادر به بازپرداخت وام نباشد بانك مطالبات

 تعاوني تسویه مناید كه در خرید اینگونه اموال تعاونیهاي دیگر اولویت دارند.
 
 

 مايل : مقررات٤فصل  - قوانني تعاون   
 

سود خالص شركتها و احتادیه هاي تعاوني در هر سال مايل به ترتیب زیر  - ٢٥ماده 
 تقسیم مي شود:

  þ عمومي عادي به عنوان  %) به باالبا تصویب جممع ٥پنج درصد ( از حداقل
 .منظورمي شود تعاوني  تعاوني به حساب ذخريه  ذخريه

مذكور به   مبلغ كل ذخريه حاصل ازدرآمدهاي تازماني كه ذخريه تعاوني  - ١تبصره 
 اخري شركت نرسیده باشد الزامي است. سال میزان یك چهارم معدل سرمایه سه

تعاوني ها مي توانند تا حداكثر یك دوم ذخريه تعاوني را جهت افزایش  - ٢تبصره 
 سرمایه خود بكار بربند.

  þ  و  هیأت مدیره عنوان اندوخته احتیاطي به پیشنهاد % از سودخالص به٥حداكثر
مربوط منظور مي گردد و حنوه مصرف آن باتصویب جممع  حساب به جممع عمومي عادي تصویب

  . است عمومي عادي
  þ  چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز

 مي گردد .
  þ  بازرسان به پیشنهاد  مدیران و اعضا،كاركنان، از سود جهت پاداش به درصدي

 ختصص داده مي شود . عادي هیأت مدیره و تصویب جممع عمومي

  þ و شرایط  سود خالص به ترتیيب كه در اساسنامه  فوق باقیمانده   كسب وجوه پس از
 مي گردد. پذیرفته مي شود تقسیم  ضمن عقد

  
 توزیع : تعاوني هاي تولید و٥فصل  - قوانني تعاون 

  
به كشاورزي ،  هاي است كه در امور مربوط  تعاونیهاي تولید شامل تعاوني - ٢٦ماده

دامداري، دامپروري، پرورش و صید ماهي،شیالت ، صنعت ، معدن ، عمران شهري و 
 تائي و عشایري و نظایر اینها فعالیت مي منایند.روس

تعاونیهاي تولید دركلیه اولویت ها و محایتهاي مربوط به تعاونیها حق  –تبصره 
 دارند.  متقد

تولیدي و یا  مشاغل   از تعاونیهائي كه نیاز تعاونیهاي توزیع عبارتند  - ٢٧ماده 
به منظور كاهش هزینه هاي و  عمومي و مصرف كنندگان عضو خود را در چهارچوب مصاحل

 مي منایند .  قیمتها تأمني
مربوط به تأمني كاال و مسكن و   تعاونیهاي توزیع –تبصره 
و كارگران و كارمندان از نظرگرفنت سهمیه   و عشایر  روستائیان نیازمندیهاي  سایر 

یع اولویت كاال و محایت هاي دوليت و بانكي و سایر محایتهاي مربوط به امور هتیه و توز
 دارند.
شركتها و موسسات دوليت و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند در  - ٢٨ماده 

 معامالت خود به تعاونیها اولویت دهند.



به   مي توانند و مقررات   قوانني این قانون با رعایت  تعاونیهاي موضوع  –تبصره 
 بپردازند. فعالیت خود  در موضوع  و واردات  امر صادرات

 
 ها : اركان تعاوني٦فصل  - قوانني تعاون   
 

 اركان زیر مي باشند: ايشركتهاي تعاوني براي اداره امور خود دار - ٢٩ماده 

  þ . جممع عمومي 

  þ  هیأت مدیره. 
  þ  بازرس یا بازرسان . 

 جممع عمومي –خبش اول 
تصمیم و نظارت در   مرجع اختاذ  جممع عمومي كه بر اساس این قانون باالترین - ٣٠ ماده

یا   اعضاي تعاوني  امور شركتهاي تعاوني مي باشد، ازاجتماع
فوق العاده تشكیل مي شود و هر عضو   عادي و آا به صورت   االختیار تام   منایندگان

 است .بدون درنظرگرفنت میزان سهم فقط داراي یك رأي 
بانكها ،   هاي دوليت  هاي تعاوني هر یك از دستگاهها و شركت در شركت –تبصره 

سرمایه  مشاركت یا  تعاوني عمومي كه در اسالمي كشوري و سازمااي شوراهاي
در  شركت تعاوني و بازرسي در براي نظارت و  مناینده اي  كرده اند مي توانند  گذاري

 مدیره به عنوان ناظر داشته باشند.جلسات جممع عمومي و هیأت 
شروط و   مغایر تعاوني كه از اساسنامه  احنالل ، ادغام یا تغیري موادي -  تبصره

كمك مايل و امكانات خمتلف و  اعتبار و كننده تأمني منعقد با منابع  قرارداهاي
 .سرمایه گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود 

عضویت در  واجد شرایط   از افراد عده اي  عبارتست از  موسس  هیأت - ٣١ماده 
 .مي منایند تعاوني  مربوط كه اقدام به تأسیس  تعاوني
 عبارتست از :  موسس وظایف هیأت - ٣٢ماده 

  þ  هتیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات 

  þ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط 

  þ هیأت مدیره و  و تعیني اساسنامه جممع عمومي عادي جهت تصویب و ثبت تشكیل اولني
 .  عادي سایر وظایف جممع عمومي

جهت تصویب و ثبت  عادي   عمومي رمسي جممع  پس از تشكیل اولني جلسه  - ١تبصره 
 مؤسس خامته مي یابد. وظایف هیأت اساسنامه و تعیني هیأت مدیره،

عمومي عادي در مورد اساسنامه   جممع لني جلسه او  اعضایي كه با مصوبه - ٢تبصره 
 مهان جلسه تقاضاي عضویت خود را پس بگريند. موافقت نداشته باشند مي توانند در

تصویب اساسنامه تعاوني با حداقل دو سوم اعضا اولني جممع عمومي عادي مي  - ٣تبصره 
 باشد.
سال مايل جهت اجنام  پایان عمومي عادي حداقل سايل یك بار پس از جممع  - ٣٣ماده 

 میشود. وظیفه قانوني خود تشكیل
در موارد ضروري در هر موقع سال مي توان جممع عمومي عادي را به صورت فوق العاده 

 تشكیل داد.
مي یابد.  رمسیت اعضا اكثریت جلسات جممع عمومي عادي در نوبت اول با حضور - ١تبصره 

نوبت دوم با حضور هر تعداد از اعضا رمسي نصاب مزبور، در  عدم حصول حد  و در صورت
      خواهد بود.

هایي كه تعداد اعضا  تعاوني فرا استاني و یا شركت هاي  جمامع عمومي شركت - ٢ تبصره
مناطق خمتلف كشور پراكنده مي باشند به صورت  آا افزون بر پانصد عضو بوده و در

 دو مرجله اي برگزار گردد.
در مرحله اول مناینده یا منایندگان اعضا تعاوني در حوزه هاي خمتلف فعالیت شركت 

خواهد شد  تشكیل  تعیني و در مرحله دوم ، جممع عمومي باحضور منایندگان منتخب اعضا 
اعمال  اختیارات  اول و حدود  مرحله منایندگان در  مناینده یا   انتخاب  . چگونگي

مع عمومي بر اساس دستور العملي خواهد بود كه از سوي راي آا در مرحله دوم جم
 وزارت تعاون ابالغ مي گردد.

وزارت   بود كه توسط  حنوه تشكیل جممع عمومي مطابق با آیني نامه اي خواهد - ٣تبصره 
هیأت مدیره اي در موعد مقرر به تشكیل جممع عمومي  تعاون هتیه مي شود . در صورتیكه

جممع عمومي  بادرت نكند وزارت تعاون راسًا نسبت به برگزاريم عادي یا فوق العاده 
 اقدام خواهد منود .



جلسات و تصمیمات جمامع عمومي تعاونیهایي كه داراي بیش از  تشكیل  - ٤تبصره 
روزنامه هاي كثري االنتشاري كه در جممع  مي باشد الزامًا از طریق  نفر عضو یكصد 

 خواهد رسید.  عضاعمومي تعیني گردیده است به اطالع ا
 وظایف و اختیارات جممع عمومي عادي بشرح زیر است : - ٣٤ماده 

  þ  انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان . 
  þ  رسیدگي و اختاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و سایر گزارشهاي مايل

 بازرسان ارش بازرس یاگزهیأت مدیره پس از قرائت 

  þ  تعیني خط مشي و برنامه تعاوني و تصویب بودجه جاري و سرمایه گذاري و
 مايل به پیشنهاد هیأت مدیره  اعتبارات و وامهاي در خواسيت و سایر عملیات

  þ  اختاذ تصمیم نسبت به افزایش و كاهش سرمایه در حدود قوانني و مقررات 

  þ  اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق
 اساسنامه 

  þ  تصویب مقررات و دستور العملهاي داخلي تعاوني 

  þ سایر وظایفي كه قوانني و مقررات برعهده جممع عمومي قرار مي دهد 

  þ تعیني روزنامه كثرياالنتشار براي درج آگي هاي شركت   
  þ و احتادیه ها و اتاق   ها تعاوني در شركت در مورد عضویت شركت صمیماختاذ ت

 ساالنه هاي تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت
  þ  پرداخيت بر اساس موازین مقرر در این قانون  

اساسنامه ( درحدود این  منظور تغیري مواد در فوق العاده به  جممع عمومي – ٣٥ماده 
قبول استعفاي هیأت مدیره و احنالل یا ادغام  به عزل یا قانون )، تصمیم گريي نسبت

 تعاوني تشكیل مي گردد.
حداقل یك   كتيب  فوق العاده بنا به تقاضاي جممع عمومي  - ١تبصره 

مدیره و یا بازرس و یا  و یا اكثریت مطلق اعضاي هیأت  تعاوني  اعضاي  سوم
كه بار  مي شود . در صورتي تشكیل بازرسان یا حضور حداقل دو سوم اعضاي كل جممع 

داشت  اعضا تشكیل نشود ، بار دوم با نصف به عالوه یك رمسیت خواهد  با دو سوم  اول
 خواهد یافت . رمسیت  شركت كننده سوم با هر تعداد  و در نوبت 

در صورتیكه هیأت مدیره ظرف مدت حداكثر یك ماه نسبت به تشكیل جممع  - ٢تبصره 
تعاون نسبت به تشكیل جممع عمومي اقدام مي  عمومي فوق العاده اقدام ننماید، وزارت

 مناید.
 هیأت مدیره  –خبش دوم 
هیأت مدیره اي مركب از   اداره امور تعاوني طبق اساسنامه بر عهده - ٣٦ماده 

تا یك سوم اعضا اصلي علي البدل مي  حداكثر هفت نفر عضو اصلي وحداقل سه نفر و 
 مي گردند اخذ راي  باشند كه از بني اعضا براي مدت سه سال و با راي خمفي انتخاب

حائزین اكثریت بعد از  به عمل مي آید براي انتخاب اعضا اصلي در یك نوبت
انتخاب جمدد هر یك از شناخته مي شوند و  علي البدل  ترتیب اعضا اصلي به  اعضا

  .بالمانع است  اعضا اصلي و علي البدل هیات مدیره حداكثر براي دو نوبت متوايل
شوند از  اعضا شركت تعاوني مزبور كل دو سوم آراء كه موفق به كسب افرادي - ١تبصره 
 .مندرج در ماده مستثين خواهند بود  عیت بیش از دو نوبتممنو  مقررات
انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هیأت مدیره و با اكثریت نسيب جممع عمومي  - ٢تبصره 

 .مي باشد 
خود یك نفر را به عنوان رئیس هیأت   از میان  جلسه  در اولني  مدیره هیأت  - ٣تبصره 

رئیس و یك نفر یا دو نفر را به عنوان  مدیره ، یك یا دو نفر ر ا به عنوان نایب
 منشي انتخاب مي كند .

(به حنوي  در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانوني، و یا غیبت غري موجه مكرر - ٤تبصره 
اعضاي هیأت مدیره یكي ازاعضاي علي البدل به ترتیب  كه در اساسنامه تعني مي شود)

 .شركت مي مناید مدیره براي بقیه مدت مقرربه جانشیين وي درجلسات هیأت بیشرت آرا
اعضاي هیأت مدیره مي توانند با تصویب جممع عمومي حقوق و مزایا دریافت  - ٥تبصره 

گريد در تعاوني  میاز حمل دیگري حقوق  هیأت مدیره  منایند. در صورتیكه عضو
صرفًا پاداش دریافت خواهد كرد . حداقل و حداكثر حقوق و مزایا هیأت مدیره   مربوط

نامه اي است كه به تایید وزرات تعاون  پاداش آنان و موارد استثنا به موجب آیني و
       . خواهد رسید

 وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر مي باشد: - ٣٧ماده 



  þ فوق العاده)   –عوت جممع عمومي (عادي د 

  þ  اجراي اساسنامه و تصمیمات جممع عمومي عادي و سایر مقررات مربوط 

  þ  نصب و عزل و قبول استعفاي مدیر عامل و نظارت برعملیات وي و پیشنهاد میزان
 حقوق مدیر عامل به جممع عمومي عادي 

  þ  قبول در خواست عضویت واخذتصمیم نسبت به انتقال سهم اعضا به یكدیگر و
 استعفاي هر یك از اعضا هیأت مدیره   دریافت

  þ گي به حساهبا و ارائه به بازرس یا نظارت بر خمارج جاري تعاوني و رسید
 تعاوني به جممع عمومي  بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مايل و ترازنامه

  þ  هتیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به
 جممع عمومي جهت اختاذ تصمیم

  þ ها و  عمومي شركت جمامع  ت جلسا در حضور براي تعاوني اعضا از بني مناینده تعیني
 .مشاركت دارد  احتادیه هایي كه تعاوني در آا

  þ  هتیه و تنظیم دستور العملهاي داخلي تعاوني و تقدمي آن به جممع عمومي براي
  تصویب 

  þ  ا یا حقتعیني مناینده یا وكیل در دادگاه ها و مراجع قانوني و سایر سازما
  توكیل غري 

  þ  معريف صاحبان امضاي جماز (یك یا دو نفر از اعضا هیأت مدیره به اتفاق تعیني و
  تعاوني مدیرعامل) براي قراردادها و اسناد تعهد آور

از اعضاي  یك اجنام مي دهد و هیچ  مجعي وظایف خود را به صورت  مدیره هیأت  –تبصره  
خاص   مگر در موارداستفاده كند  هیأت ، منفردًا  هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات

مي تواند  وكالت با منایندگي كتيب از طرف هیأت مدیره داشته باشد . هیأت مدیره  كه
 قسميت از اختیارات خود را به اكثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض مناید .

 اعضا هیأت مدیره ، مدیر عامل و بارزسان باید شرایط زیر باشند: - ٣٨ماده 

  þ ري اسالمي .تابعیت مجهو 

  þ  اميان و تعهد به اسالم (در تعاونیهاي متشكل از اقلیت دیين شناخته شده در
 قانون اساسي تعهد عملي به دین خود)

  þ دارا بودن اطالعات یا جتربه الزم براي اجنام وظایف و تناسب با آن تعاوني 

  þ عدم ممنوعیت قانوني و حجر 

  þ عدم عضویت در گروههاي حمارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد 

  þ  تدلیس ،  نتاما  ارتشاء ، اختالس ، كالهربداري ، خیانت در حمكومیت  عدم سابقه ،
 به تقصري. ورشكستگي و دوليت  قانوني در اموال غري   تصرف

عملیات   جهت مدیریت  انتخاببعد از   مكلف است بالفاصله  مدیره  هیأت - ٣٩ماده 
واجد شرایطي را از بني اعضاي  هیأت مدیره فرد  تعاوني و اجراي تصمیمات جممع عمومي

آن   مدیر عامل  از خارج تعاوني براي مدت دو سال بعنوان تعاوني و یا 
وظایف و اختیارات   مناید.  وظیفه  نظر هیأت مدیره اجنام كند كه زیر   انتخاب تعاوني

خواهد بود كه بنا به پیشنهاد هیأت  نامه اي آئني  مدیر عامل طبق  وق و مزایايو حق
 مدیره به تصویب جممع عمومي خواهد رسید.

 بازرسي –خبش سوم 
 براي و حقوقي یا حقیقي اشخاص از اعم جممع عمومي، بازرس یا بازرساني را - ٤٠ماده 

 مانع است .بال آنان جمدد انتخاب میكند، انتخاب مايل سال یك مدت
بازرس یا بازرسان اصلي ،   درصورت فوت یا ممنوعیت قانوني و یا استعفاي - ١تبصره 

روز بازرس یا بازرسان علي البدل را به ترتیب  مدت دو هیأت مدیره مكلف است ظرف 
 اولویت آراء براي بقیه مدت دعوت مناید.

 حق الزمحه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب جممع عمومي تعیني مي گردد. - ٢تبصره 
 وظایف بازرس یا بازرسان تعاوني بشرح زیر است : - ٤١ماده 

  þ عملیات   تعاوني و اداره امور  بر انطباق حنوه  مستمر   نظارت
 دستورالعملهاي موبرط .اساسنامه و قوانني و مقررات و   شده با  اجنام  معامالت  و



  þ  رسیدگي به حساهبا، دفرت ، اسناد، صورهتاي مايل از قبیل ترازنامه و حساهباي
 و گزارشات هیأت مدیره به جممع عمومي  عملكرد و سود و زیان ، بودجه پیشنهادي

  þ . رسیدگي به شكایات اعضا و ارائه گزارش به جممع عمومي و مراجع ذیربط 

  þ  تذكر كتيب ختلفات موجود در حنوه اداره امور تعاوني به هیأت مدیره و مدیر
 عامل و تقاضاي رفع نقص .

  þ گزارش نتیجه  به گزارشهاي حسابرسي و  ١و رسیدگي   نظارت بر اجنام حسابرسي
 ذیربط  مراجع رسیدگي به جممع عمومي شركت و

تعاوني را نداشته ويل مي  اداره امور مستقیم در یا بازرسان حق دخالت بازرس –تبصره 
هیأت مدیره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به  توانند بدون حق راي در جلسات

 .مسائل جاري تعاوني اظهار دارند
بازرسان تشخیص دهند كه هیأت مدیره و یا مدیر   در صورتیكه هر یك از - ٤٢ماده 

ترتیب اثر مني دهند  ه تذكرات آنان شده و ب عامل در اجنام وظایف حموله مرتكب ختلفي
 خود را به گزارش   مكلفند از هیأت مدیره تقاضاي برگزاري جممع جهت رسیدگي

 بنمایند.
عمومي فو  جممع تشكیل دریافت درخواست از تاریخ ماه ظرف مدت یك اگر هیأت مدیره–تبصره

 بازرس آن ننماید برگزاري و به دعوت اقدام ق العاده توسط بازرس
 عمومي فوق العاده  جممع  تشیكل  آگاهي و به انتشار نسبت تعاون وزارت طالعا با میتواند

 .مناید اقدام
 اركان زیر مي باشند: ايشركتهاي تعاوني براي اداره امور خود دار - ٢٩ماده 

  þ . جممع عمومي 

  þ  هیأت مدیره. 
  þ  بازرس یا بازرسان . 

 جممع عمومي –خبش اول 
تصمیم و نظارت در   مرجع اختاذ  جممع عمومي كه بر اساس این قانون باالترین - ٣٠ماده 

یا   اعضاي تعاوني  امور شركتهاي تعاوني مي باشد، ازاجتماع
فوق العاده تشكیل مي شود و هر عضو   عادي و آا به صورت   االختیار تام   منایندگان

 .بدون درنظرگرفنت میزان سهم فقط داراي یك رأي است 
بانكها ،   هاي دوليت  هاي تعاوني هر یك از دستگاهها و شركت در شركت –تبصره 

سرمایه  مشاركت یا  تعاوني عمومي كه در اسالمي كشوري و سازمااي شوراهاي
در  شركت تعاوني و بازرسي در براي نظارت و  مناینده اي  كرده اند مي توانند  گذاري

 عنوان ناظر داشته باشند. جلسات جممع عمومي و هیأت مدیره به
شروط و   مغایر تعاوني كه از اساسنامه  احنالل ، ادغام یا تغیري موادي -  تبصره

كمك مايل و امكانات خمتلف و  اعتبار و كننده تأمني منعقد با منابع  قرارداهاي
 .سرمایه گذاري و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجع مذكور خواهد بود 

عضویت در  واجد شرایط   از افراد عده اي  عبارتست از  موسس  هیأت - ٣١ماده 
 .مي منایند تعاوني  مربوط كه اقدام به تأسیس  تعاوني
 عبارتست از :  موسس وظایف هیأت - ٣٢ماده 

  þ  هتیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات 

  þ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط 

  þ هیأت مدیره و  و تعیني اساسنامه عادي جهت تصویب و ثبتجممع عمومي  تشكیل اولني
 .  عادي سایر وظایف جممع عمومي

جهت تصویب و ثبت  عادي   عمومي رمسي جممع  پس از تشكیل اولني جلسه  - ١تبصره 
 مؤسس خامته مي یابد. وظایف هیأت اساسنامه و تعیني هیأت مدیره،

عمومي عادي در مورد اساسنامه   جممع اولني جلسه   اعضایي كه با مصوبه - ٢تبصره 
 مهان جلسه تقاضاي عضویت خود را پس بگريند. موافقت نداشته باشند مي توانند در

تصویب اساسنامه تعاوني با حداقل دو سوم اعضا اولني جممع عمومي عادي مي  - ٣تبصره 
 باشد.
جهت اجنام پایان سال مايل  عمومي عادي حداقل سايل یك بار پس از جممع  - ٣٣ماده 

 میشود. وظیفه قانوني خود تشكیل
در موارد ضروري در هر موقع سال مي توان جممع عمومي عادي را به صورت فوق العاده 

 تشكیل داد.



مي یابد.  رمسیت اعضا اكثریت جلسات جممع عمومي عادي در نوبت اول با حضور - ١تبصره 
ضور هر تعداد از اعضا رمسي نصاب مزبور، در نوبت دوم با ح عدم حصول حد  و در صورت
      خواهد بود.

هایي كه تعداد اعضا  تعاوني فرا استاني و یا شركت هاي  جمامع عمومي شركت - ٢ تبصره
مناطق خمتلف كشور پراكنده مي باشند به صورت  آا افزون بر پانصد عضو بوده و در

 دو مرجله اي برگزار گردد.
در مرحله اول مناینده یا منایندگان اعضا تعاوني در حوزه هاي خمتلف فعالیت شركت 

خواهد شد  تشكیل  تعیني و در مرحله دوم ، جممع عمومي باحضور منایندگان منتخب اعضا 
اعمال  اختیارات  اول و حدود  مرحله منایندگان در  مناینده یا   انتخاب  . چگونگي

مع عمومي بر اساس دستور العملي خواهد بود كه از سوي راي آا در مرحله دوم جم
 وزارت تعاون ابالغ مي گردد.

وزارت   بود كه توسط  حنوه تشكیل جممع عمومي مطابق با آیني نامه اي خواهد - ٣تبصره 
هیأت مدیره اي در موعد مقرر به تشكیل جممع عمومي  تعاون هتیه مي شود . در صورتیكه

جممع عمومي  مبادرت نكند وزارت تعاون راسًا نسبت به برگزاري عادي یا فوق العاده 
 اقدام خواهد منود .

جلسات و تصمیمات جمامع عمومي تعاونیهایي كه داراي بیش از  تشكیل  - ٤تبصره 
روزنامه هاي كثري االنتشاري كه در جممع  مي باشد الزامًا از طریق  نفر عضو یكصد 

 خواهد رسید.  اعضاعمومي تعیني گردیده است به اطالع 
 وظایف و اختیارات جممع عمومي عادي بشرح زیر است : - ٣٤ماده 

  þ  انتخاب هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان . 
  þ  رسیدگي و اختاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و سایر گزارشهاي مايل

 بازرسان ارش بازرس یاگزهیأت مدیره پس از قرائت 
  þ  تعیني خط مشي و برنامه تعاوني و تصویب بودجه جاري و سرمایه گذاري و

 مايل به پیشنهاد هیأت مدیره  اعتبارات و وامهاي در خواسيت و سایر عملیات
  þ  اختاذ تصمیم نسبت به افزایش و كاهش سرمایه در حدود قوانني و مقررات 

  þ رآمد و تقسیم آن طبق اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد د
 اساسنامه 

  þ  تصویب مقررات و دستور العملهاي داخلي تعاوني 

  þ سایر وظایفي كه قوانني و مقررات برعهده جممع عمومي قرار مي دهد 

  þ تعیني روزنامه كثرياالنتشار براي درج آگي هاي شركت   
  þ احتادیه ها و اتاق  و  ها تعاوني در شركت در مورد عضویت شركت اختاذ تصمیم

 ساالنه هاي تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت
  þ  پرداخيت بر اساس موازین مقرر در این قانون  

اساسنامه ( درحدود این  منظور تغیري مواد در فوق العاده به  جممع عمومي – ٣٥ماده 
یا ادغام قبول استعفاي هیأت مدیره و احنالل  قانون )، تصمیم گريي نسبت به عزل یا

 تعاوني تشكیل مي گردد.
حداقل یك   كتيب  فوق العاده بنا به تقاضاي جممع عمومي  - ١تبصره 

مدیره و یا بازرس و یا  و یا اكثریت مطلق اعضاي هیأت  تعاوني  اعضاي  سوم
كه بار  تشكیل مي شود . در صورتي بازرسان یا حضور حداقل دو سوم اعضاي كل جممع 

داشت  اعضا تشكیل نشود ، بار دوم با نصف به عالوه یك رمسیت خواهد  با دو سوم  اول
 خواهد یافت . رمسیت  شركت كننده سوم با هر تعداد  و در نوبت 

در صورتیكه هیأت مدیره ظرف مدت حداكثر یك ماه نسبت به تشكیل جممع  - ٢تبصره 
عمومي اقدام مي تعاون نسبت به تشكیل جممع  عمومي فوق العاده اقدام ننماید، وزارت

 مناید.
 هیأت مدیره  –خبش دوم 
هیأت مدیره اي مركب از   اداره امور تعاوني طبق اساسنامه بر عهده - ٣٦ماده 

تا یك سوم اعضا اصلي علي البدل مي  حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر عضو اصلي و
 اخذ راي مي گردند  باشند كه از بني اعضا براي مدت سه سال و با راي خمفي انتخاب

حائزین اكثریت بعد از  به عمل مي آید براي انتخاب اعضا اصلي در یك نوبت
شناخته مي شوند و انتخاب جمدد هر یك از  علي البدل  ترتیب اعضا اصلي به  اعضا

  .بالمانع است  اعضا اصلي و علي البدل هیات مدیره حداكثر براي دو نوبت متوايل



شوند از  اعضا شركت تعاوني مزبور كل دو سوم آراء كه موفق به كسب افرادي - ١تبصره 
 .مندرج در ماده مستثين خواهند بود  عیت بیش از دو نوبتممنو  مقررات
انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هیأت مدیره و با اكثریت نسيب جممع عمومي  - ٢تبصره 

 .مي باشد 
نفر را به عنوان رئیس هیأت خود یك   از میان  جلسه  در اولني  مدیره هیأت  - ٣تبصره 

رئیس و یك نفر یا دو نفر را به عنوان  مدیره ، یك یا دو نفر ر ا به عنوان نایب
 منشي انتخاب مي كند .

(به حنوي  در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانوني، و یا غیبت غري موجه مكرر - ٤تبصره 
ي علي البدل به ترتیب اعضاي هیأت مدیره یكي ازاعضا كه در اساسنامه تعني مي شود)

 .شركت مي مناید مدیره براي بقیه مدت مقرربه جانشیين وي درجلسات هیأت بیشرت آرا
اعضاي هیأت مدیره مي توانند با تصویب جممع عمومي حقوق و مزایا دریافت  - ٥تبصره 

گريد در تعاوني  میاز حمل دیگري حقوق  هیأت مدیره  منایند. در صورتیكه عضو
پاداش دریافت خواهد كرد . حداقل و حداكثر حقوق و مزایا هیأت مدیره  صرفًا  مربوط

نامه اي است كه به تایید وزرات تعاون  پاداش آنان و موارد استثنا به موجب آیني و
       . خواهد رسید

 وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر مي باشد: - ٣٧ماده 

  þ ه) فوق العاد  –عوت جممع عمومي (عادي د 

  þ  اجراي اساسنامه و تصمیمات جممع عمومي عادي و سایر مقررات مربوط 

  þ  نصب و عزل و قبول استعفاي مدیر عامل و نظارت برعملیات وي و پیشنهاد میزان
 حقوق مدیر عامل به جممع عمومي عادي 

  þ  قبول در خواست عضویت واخذتصمیم نسبت به انتقال سهم اعضا به یكدیگر و
 استعفاي هر یك از اعضا هیأت مدیره   دریافت

  þ  نظارت بر خمارج جاري تعاوني و رسیدگي به حساهبا و ارائه به بازرس یا
 تعاوني به جممع عمومي  بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مايل و ترازنامه

  þ  هتیه و تنظیم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه آن به
 جممع عمومي جهت اختاذ تصمیم

  þ ها و  عمومي شركت جمامع  جلسات  در حضور براي تعاوني اعضا از بني مناینده تعیني
 .مشاركت دارد  احتادیه هایي كه تعاوني در آا

  þ  هتیه و تنظیم دستور العملهاي داخلي تعاوني و تقدمي آن به جممع عمومي براي
  تصویب 

  þ  ا یا حقتعیني مناینده یا وكیل در دادگاه ها و مراجع قانوني و سایر سازما
  توكیل غري 

  þ  تعیني و معريف صاحبان امضاي جماز (یك یا دو نفر از اعضا هیأت مدیره به اتفاق
  تعاوني ي قراردادها و اسناد تعهد آورمدیرعامل) برا

از اعضاي  یك اجنام مي دهد و هیچ  مجعي وظایف خود را به صورت  مدیره هیأت  –تبصره  
خاص   استفاده كند مگر در موارد هیأت ، منفردًا  هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات

مي تواند  مدیره وكالت با منایندگي كتيب از طرف هیأت مدیره داشته باشد . هیأت  كه
 قسميت از اختیارات خود را به اكثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض مناید .

 اعضا هیأت مدیره ، مدیر عامل و بارزسان باید شرایط زیر باشند: - ٣٨ماده 

  þ . تابعیت مجهوري اسالمي 

  þ ده در اميان و تعهد به اسالم (در تعاونیهاي متشكل از اقلیت دیين شناخته ش
 قانون اساسي تعهد عملي به دین خود)

  þ دارا بودن اطالعات یا جتربه الزم براي اجنام وظایف و تناسب با آن تعاوني 

  þ عدم ممنوعیت قانوني و حجر 

  þ عدم عضویت در گروههاي حمارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد 

  þ  تدلیس ،  نتاما  ، كالهربداري ، خیانت در ارتشاء ، اختالس حمكومیت  عدم سابقه ،
 به تقصري. ورشكستگي و دوليت  قانوني در اموال غري   تصرف



عملیات   جهت مدیریت  بعد از انتخاب  مكلف است بالفاصله  مدیره  هیأت - ٣٩ماده 
واجد شرایطي را از بني اعضاي  هیأت مدیره فرد  تعاوني و اجراي تصمیمات جممع عمومي

آن   مدیر عامل  از خارج تعاوني براي مدت دو سال بعنوان تعاوني و یا 
وظایف و اختیارات   مناید.  وظیفه  نظر هیأت مدیره اجنام كند كه زیر   انتخاب تعاوني

خواهد بود كه بنا به پیشنهاد هیأت  نامه اي آئني  مدیر عامل طبق  و حقوق و مزایاي
 ره به تصویب جممع عمومي خواهد رسید.مدی

 بازرسي –خبش سوم 
 براي و حقوقي یا حقیقي اشخاص از اعم جممع عمومي، بازرس یا بازرساني را - ٤٠ماده 

 مانع است .بال آنان جمدد انتخاب میكند، انتخاب مايل سال یك مدت
بازرس یا بازرسان اصلي ،   درصورت فوت یا ممنوعیت قانوني و یا استعفاي - ١تبصره 

روز بازرس یا بازرسان علي البدل را به ترتیب  مدت دو هیأت مدیره مكلف است ظرف 
 اولویت آراء براي بقیه مدت دعوت مناید.

 حق الزمحه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب جممع عمومي تعیني مي گردد. - ٢تبصره 
 شرح زیر است :وظایف بازرس یا بازرسان تعاوني ب - ٤١ماده 

  þ عملیات   تعاوني و اداره امور  بر انطباق حنوه  مستمر   نظارت
 اساسنامه و قوانني و مقررات و دستورالعملهاي موبرط .  شده با  اجنام  معامالت  و

  þ  رسیدگي به حساهبا، دفرت ، اسناد، صورهتاي مايل از قبیل ترازنامه و حساهباي
 و گزارشات هیأت مدیره به جممع عمومي  عملكرد و سود و زیان ، بودجه پیشنهادي

  þ . رسیدگي به شكایات اعضا و ارائه گزارش به جممع عمومي و مراجع ذیربط 

  þ امور تعاوني به هیأت مدیره و مدیر  تذكر كتيب ختلفات موجود در حنوه اداره
 عامل و تقاضاي رفع نقص .

  þ گزارش نتیجه  به گزارشهاي حسابرسي و  ١و رسیدگي   نظارت بر اجنام حسابرسي
 ذیربط  مراجع رسیدگي به جممع عمومي شركت و

تعاوني را نداشته ويل مي  اداره امور مستقیم در یا بازرسان حق دخالت بازرس –تبصره 
هیأت مدیره شركت كنند و نظرات خود را نسبت به  توانند بدون حق راي در جلسات

 .مسائل جاري تعاوني اظهار دارند
بازرسان تشخیص دهند كه هیأت مدیره و یا مدیر   در صورتیكه هر یك از - ٤٢ماده 

ترتیب اثر مني دهند  شده و به تذكرات آنان  عامل در اجنام وظایف حموله مرتكب ختلفي
 خود را به گزارش   مكلفند از هیأت مدیره تقاضاي برگزاري جممع جهت رسیدگي

 بنمایند.
عمومي فو  جممع تشكیل دریافت درخواست از تاریخ ماه ظرف مدت یك اگر هیأت مدیره–تبصره

 بازرس آن ننماید برگزاري و به دعوت اقدام ق العاده توسط بازرس
 عمومي فوق العاده  جممع  تشیكل  آگاهي و انتشاربه  نسبت تعاون وزارت طالعا با میتواند

 .مناید اقدام
 

 تعاوني : احتادیه٧فصل  - قوانني تعاون 
 

احتادیه هاي تعاوني با عضویت شركتها و تعاونیهایي كه موضوع فعالیت آا  - ٤٣ماده
 مي گردد:  از مقاصد زیر تشكیل واحد است براي تأمني متام و یا قسميت

  
  þ  تعاون به  امور  مربوط به  تبلیغاتي  فرهنگي و  خدمات آموزشي و  ارائه

ختصصي و اطالعات مورد نیاز اعضا آا و  هاي عضو و باالبردن سطح علمي و فين و تعاوني
 گسرتش تعلیمات تعاوني

  þ تعاوني نیاز مورد موضوعات  پريامون  ارائه خدمات حتقیقاتي و مطالعاتي 
 آنان به اجتماعي و اقتصادي گزارشات و اطالعات و آمار  آوري مجع به كمك و عضو  هاي

 تعاون وازرت و

  þ  كمك به سازماندهي و حسن اداره امور و مهاهنگي و حفاظت و توسعه تعاونیهاي
 موضوع فعالیت خود 

  þ ا بني و تعاونیها بني  كمك به برقراري ارتباط و مهكاري متقابلو مردم و آ 
  .خارجي و داخلي ارتباطات سایر و دولت



  þ بازرسي، اعتباري ، اداري ، مايل ، حسابداري ، حسابرسي ،   خدمات  ارائه
 فعالیتهاي اقتصادي مورد نیاز تعاون هاي عضو  و سایر  هاي قرض احلسنه صندوق  تشكیل

  þ  تأمني نیازهاي مشرتك و بازاریابي و خرید و فروش و صادرات و واردات
 تعاونیهاي عضو 

  þ وكالت اعضا در كلیه امور مورد   ارائه خدمات فين ، ختصصي ، حقوقي ، قبول
 سایر تسهیالت مورد نیاز تعاوینها مشاوره اي و راهنمائي و ز آنان ، خدمات نیا

  þ  نظارت بر التزام تعاونیهاي موضوع فعالیت خود به رعایت قوانني و مقررات
 مربوط و معريف متخلفني به مراجع قانوني ذیربط 

  þ نشي و بصورت كدخدام  حل اختالفات و داوري در حمدوده امور مربوط به تعاوني
 صلح اعضا تعاوني 

عضویت در احتادیه تعاوني اختیاریست و تعاونیهایي كه عضو احتادیه نباشند  - ١تبصره 
 .از حقوق قانوني حمروم خنواهند بود 

براي هر موضوع فعالیت تعاوني در هر شهرستان فقط یك احتادیه تشكیل مي   - ٢تبصره 
 .گردد

به  حمل پرداخت سهم تعاوني هاي عضو ( سرمایه احتادیه هاي تعاوني از - ٤٤ماده 
مي شود و   از خدمات احتادیه ) تأمني استفاده تناسب تعداداعضا تعاوني ومیزان

 عضویت و پرداخت حق  سهم آنان و   افزایش  احتادیه و از طریق  سرمایه  افزایش
كاهش تصمیم درباره سرمایه یا افزایش یا  ها تأمني مي گردد و هر گونه  دریافيت سایر

  .احتادیه خواهد بود آن با تصویب دو سوم اعضاي جممع عمومي
 هر احتادیه تعاوني داراي اركان زیر است: - ٤٥ماده 

  þ .جممع عمومي 

  þ . هیأت مدیره 

  þ .هیأت بازرسي 
جممع عمومي احتادیه هاي تعاوني از منایندگان تعاونیهاي عضو تشكیل میشودو  - ٤٦ماده 

  هر تعاوني داراي یك راي میباشد .
مده آسایر مقررات مربوط به جممع عمومي به مهان ترتیيب است كه در خبش اول فصل ششم  

 است .
آا با  یه و حجم معامالتدتعاوني عضو احتا  كه تعداد اعضاي در مواردي  –تبصره 

اعضاي آاو  تعداد نسبت هر تعاوني به احتادیه نزدیك به هم نباشد تعداد منایندگان
احتادیه داشته اند مطابق دستور  با با تركیيب از اعضا و حجم معامالتي كه

  میگردد خواهد بود. ابالغ  وزارت تعاون توسط  كه العملي 
پیشنهاد تعاونیهاي عضو و تصویب اعضا هیأت مدیره احتاده اي تعاوني به  - ٤٧ماده 

حال از هر تعاوني بیش از هر تعاوني بیش از  جممع عمومي انتخاب مي شوند . و به هر
 یك نفر عضو در هیأت مدیره خنواهد بود.

اعضاي هیأت مدیره براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب جمدد آنان  - ٤٨ماده 
 به  وظایف و اختیارات مربوط  مانع است سایر بال به صورت متوايل تنها براي یك دوره

 .بود خواهد جمري نیز  احتادیه  هیأت مدیره مورد در ششم  فصل در مذبور  مدیره  هیأت
براي مدت سه  اعضاي هیأت مدیره   مدیرعامل باتصویب اكثریت دوسوم - ٤٩ماده 

  . استمانع بالتا دو دوره متوايل  انتخاب مي گردد و انتخاب جمدد وي  سال
این   تعاوني است . اعضاي  احتادیه  و بازرسي مأمور حسابرسي   هیأت بازرسي - ٥٠ماده
به  هیأت بازرسي باید  گزارشات مي گردند. تعیني عمومي احتادیه بوسیله جممع   هیأت

مربوط به خبش سوم  سایرمقررات و و اختیارت اكثریت مطلق اعضاي هیأت برسد، وظایف
  .هیأت بازرسي نیز جمري استفصل ششم در مورد 

عمومي تعاوینهاي   جممع  هیأت بازرسي احتادیه ها مي توانند بنا به تقاضاي –تبصره 
 .وظایف بازرسي تعاونیهاي عضو را نیز اجنام دهد عضو و تصویب جممع عمومي احتادیه

 
 ها : تشكیل و ثبت تعاوني٨فصل  -  قوانني تعاون  
 

شركتها و احتادیه هاي تعاوني با رعایت این قانون پس از هتیه و طرح و  - ٥١ماده 
مشخص خواهد شد باید مدارك زیر را  تصویب آن به كیفیيت كه در آئني نامه اجرایي

 براي تشكیل و ثبت ارائه دهند:



  þ  صورجتلسه تشكیل جممع موسس و اولني جممع عمومي و اسامي اعضا هیأت مدیره
 بازرسان .  منتخب

  þ اساسنامه مصوبه جممع عمومي 

  þ  درخواست كتيب ثبت 

  þ  طرح پیشنهادي و ارائه جموز وزارت تعاون 

  þ  رسید پرداخت مقدار الزم التأدیه سرمایه 

  þ  ٣٢ماده  ٢مدارك دعوت موضوع بند 
اولني هیأت مدیره پس از اعالم قبويل مكلفند با اجنام تشریفات مقرر نسبت به  –تبصره 

 .ثبت تعاوني اقدام منایند
اداره ثبت شركتها موظف است پس از دریافت اسناد و مدارك الزم اقدام به  - ٥٢ماده 

 ثبت تعاونیها مناید
 

 تسویه : ادغام احنالل و٩فصل  - قوانني تعاون 
 

 ادغام  –خبش اول 
عمومي فو ق العاده و  جمامع  در صورت تصویب  هاي تعاوني مي توانند  شركت - ٥٣ماده 

  .قانون بایكدیگر ادغام شود طبق مقررات آئني نامه اجرایي این
تعاونیهاي ادغام شده منضم به   فوق العاده  عمومي جمامع   صورت جلسات –تبصره 

هفته براي ثبت به اداره ثبت شركتها تسلیم  مدارك مربوط باید حداكثر ظرف مدت دو
 .شده و خالصه تصمیمات به اطالع كلیه اعضا بستانكاران برسد 

 احنالل و تصفیه –خبش دوم 
                             شركتها و احتادیه هاي تعاوني در موارد زیر منحل مي شوند: - ٥٤ماده 

  þ  تصمیم جممع عمومي فوق العاده 

  þ  ماه تعداد  ٣كاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر در صورتي كه حداكثر ظرف مدت
 اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد

  þ مدت تعیني  در اساسنامه  صورتیكه امه مربوط دردر اساسن  انقضاي مدت تعیني شده
  .باشد متدید نكرده شده باشد و جممع عمومي مدت را

  þ  توقف فعالیت بیش از یك سال بدون عذر موجه 

  þ بار اختار كتيب در سال به وسیله  ٣و مقررات مربوط پس از   عدم رعایت قوانني
 وزارت تعاون و طبق آئني نامه مربوط 

  þ ورشكستگي طبق قوانني مربوط 
پس از اعالم احنالل و ثبت بالفاصله آن در اداره ثبت حمل ، تصفیه طبق قانون  - ١تبصره 

 .جتارت صورت مي گريد 
طبق آئني   بالفاصله  وزارت تعاون  و پنجم  دوم و چهارم در بندهاي  - ٢تبصره 

 .اعالم مي منایند  را به ادراه ثبت حمل  مربوط احنالل تعاوني  نامه
در دادگاه صاحل قابل شكایت و رسیدگي  ٥و  ٤اعالم نظر وزارت تعاون در مورد بندهاي 

 .مي باشد 
كلیه اموايل كه از منابع عمومي دوليت در اختیار تعاوني قرار گرفته با  - ٤تبصر 
  .ن باید مسرتد شودآ احنالل

ت تعاون راي به احنالل تعاوني درصورتیكه جممع عمومي فوق العاده یا وزار - ٥٥ماده 
معريف   امور تعاوني انتخاب و به اداره ثبت حمل یهتسو بدهد، ظرف یك ماه سه نفر جهت

اقدام  امورتعاوني و آئني نامه مربوط نسبت به تصفیه  شد تا بر طبق قانون خواهند 
 .مناید 

در صورتیكه هر تعاوني منحل گردد ، قبل از احنالل باید به تعهداتي كه در  - ٥٦ هماد
عمومي و دوليت و بانكها و  برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات و از منابع

 .شهرداري سپرده است عمل مناید
 
 تعاون اتاق :١٠فصل  - قوانني تعاون   
 



ضرورت با  هاي تعاوني مي توانند در صورت  احتادیه ها و شركت - ٥٧ماده 
شعب آن را در استان ها و  وزارت تعاون، اتاق تعاون مركزي را در هتران و  نظارت

 شهرستاا جهت تأمني مقاصد زیر تشكیل دهند :

  þ  اجنام وظایف و اختیارات اتاق بازرگاني و صنایع و معادن در ارتباط با خبش
 تعاون .

  þ  اجنام اموري كه از طرف وزارت تعاون بدان حمول مي گردد طبق آئني نامه 

  þ  حل اختالف و داوري در حمدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت كدخدامنشي و
 و احتادیه ها ني تعاونیهاصلح مابني اعضا و احتادیه ها و ب

و اداري   حلاظ مايل  مي باشد و از  ومستقل حقوقي شخصیت داراي تعاون هر اتاق –تبصره 
 .مني باشد  و هزینه ها به دولت وابسته

 اركان هر اتاق تعاون عبارتست از : - ٥٨ماده 

  þ  جممع منایندگان 

  þ  هیأت مدیره 

  þ هیأت بازرسي 
متشكل از احتادیه ها و نیز   شهرستاا اتاق تعاون   منایندگان جممع  - ٥٩ ماده

احتادیه با حوزه عمل آن شهرستان و  منایندگان تعاوني هاي با فعالیت مشابه فاقد
جممع منایندگان اتاق تعاون استان متشكل از هیأت مدیره اتاقهاي تعاوني 

تعاون   فاقد اتاق هاي احتادیه هاي شهرستان  استان و منایندگان شهرستااي
متشكل  مركزي تعاون اتاق منایندگان و جممع استان عمل با حوزه احتادیه هاي  منایندگان و 

احتادیه هاي استاني فاقد اتاق  منایندگان و استاا تعاون اتاقهاي از روساي
منایندگان احتادیه هاي سراسري مي باشد كه براي مدت سه سال انتخاب  استان و تعاون
 .ندمي گرد
 وظایف جممع منایندگان عبارتست از : - ١تبصره 

  þ  بررسي پیشنهاد مربوط به اساسنامه و آئني نامه هاي اتاق و تأیید آن جهت
 تصویب ایي وزیر تعاون 

  þ تعیني هیأت مدیره اتاق تعاون 

  þ دو نفر بازرس جهت عضویت در هیأت بازرسي  تعیني 

  þ  تصویب برنامه و بودجه ساالنه به پیشنهاد هیأت مدیره 

  þ ترازنامه و سایر گزارشهاي هیأت مدیره پس از  واختاذتصمیم درمورد رسیدگي
 اظهارنظر هیأت بازرسي 

  þ  رسیدگي به گزارشهاي هیأت بازرسي 
شهرستان ،  اتاق تعاون  منایندگان  عضو در جمامع   منایندگان راي آ  تعداد - ٢تبصره 

متناسب با تعداد اعضاي تعاوني ها و  تعاون مركزي و اتاق  تعاون استان  اتاق
 .تعیني مي گردد  تعاونیها عضو احتادیه ها و اتاقهاي تعاون توسط وزارت تعاون

نفر عضو اصلي دو نفر عضو  ٧تا  ١هاي تعاو ن متشكل از  هیأت مدیره اتاق -  ٦٠ماده
و  كشاورزي   كه حيت االمكان از تعاونیهاي اوني میباشندعلي البدل از میان اعضا تع

بود و  توزیع خواهند و عشایري ، صنعيت ، معدني ، عمران شهري و روستایي روستایي 
 .انتخاب مي شوند ٢ برا ي مدت سه سال از طرف جممع منایندگان

 وظایف هیأت مدیره عبارتست از : - ٦١ماده 

  þ  فعالیت الزم جهت تأمني مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئني نامه هاي
 مربوط.

  þ و   و ارتباطات اتاق تعاون و اجنام كلیه مكاتبات   امور مربوط به  كلیه  اداره
 داخلي آن. عملیات مايل مورد نیاز اتاق طبق آئني نامه هاي

  þ . اجراي تصمیمات جممع منایندگان 

  þ . ارائه گزارشها و پیشنهادهاي الزم به جممع منایندگان 

  þ . انتخاب رئیس هیأت مدیره از بني خود 



  þ  انتخاب دبري در اتاقهاي استان و شهرستان و دبري كل در اتاق مركزي به منظور
 اجنام امور اجرایي.

كل تفویض هیأت مدیره مي تواند خبشي از اختیارات خود را به دبري یا دبري  - تبصره 
   مناید .
هیأت مدیره اتاق تعاون هر استان موظف به اجياد ارتباط و مهاهنگي و  - ٦٢ماده 

هستند.   موظف به مهكاري و آا نیز خود است مهكاري بني اتاقهاي شهرستااي مربوط به
اجياد ارتباط و  هیأت مدیره اتاق تعاون مركزي مجهوري اسالمي ایران موظف به مهچنني
 گي و مهكاري بني اتاق هاي استاا مي باشد و آا نیز موظف به مهكاري هستند .مهاهن

ا بوسیله جممع آمي باشد كه دو نفر  متشكل از سه عضو  بازرسي  هیأت - ٦٣ماده 
تعاون تعیني مي گردند وظایف آا عبارتست  منایندگان و یك نفر دیگر بوسیله وزارت

 از:
  þ و آئني نامه هاي اتاق تعاون   نظارت و بازرسي مستمر از نظر رعایت اساسنامه

 و قوانني و قررات مربوط 
  þ ترازنامه و عملكرد  ، صورهتاي مايل از قبیل  ، اسناد ، دفرت رسیدگي به حساهبا

 تعاون  مايل و گزارش به جممع منایندگان و وزارت
  þ تاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط .بررسي شكایات و ختلفات مربوط به ا 

  þ  منایندگان و وزارت تعاون از نظر  هاي ساالنه و نوبيت به جممع  ارائه گزارش
مقررات و اظهار نظر در مورد  فعالیتهاي اتاق تعاون و رعایت قوانني و  وضعیت

 گزارشهاي هیأت مدیره 
هیأت مدیره مكلف است اسناد و مدارك مورد در خواست هیأت بازرسي را در  –تبصره 

 اختیار آنان قرار دهد.
 منابع مايل اتاقهاي تعاون عبارتست از : - ٦٤ماد ه

  þ  دریافت حق عضویت در اتاق تعاون از اعضا 

  þ  دریافت كمكهاي دوليت و مردمي و شوراهاي و هدایا 

  þ داوري در حمدوده امور مربوط به تعاونیها  شناسي ، دریافت حق مشاوره ، كار
اختیار تعاونیها و احتادیه ها قرار مي  بصورت كدخدامنشي و سایر خدماتي كه در

 .دهد
 
 تعاون : وزارت١١فصل  - قوانني تعاون   
 

و  تعاوني خبش به مربوط مقررات قوانني و اجراي  دولت بر نظارت اعمال منظور  به - ٦٥ماده 
 خبش وزارت تعاون تشكیل مي گردد. محایت و پشتیباني از این

هاي  هاي تعاون روستایي ، مركزي تعاون كشور ، مركزي تعاوني سازمان - ١تبصره 
ها و  دفاتر ، سازمان  و عمراني و سایر گسرتش خدماتي تولیدي  معدني ، مراكز

 تعاوني در وزارختانه ها و سازمان  با خبش كه در رابطه   اتيادار
دارائیها،  شده و كلیه وظایف، اختیارت، اموال،  منایند منحل مي فعالیت   خمتلف  هاي

وزارت تعاون  پرسنل و سایر امكانات كه در اختیاردارند به  اعتبارات، بودجه،
تشكیل مي   آا  موجود  امكانات منتقل مي شود و این وزارت با استفاده از بودجه و

سازماني وزارت تعاون كه از تعداد  و پستهاي گردد . تشكیالت
سازمان  جتاوز خنواهد كرد به پیشنهاد وزیر تعاون و تأیید  منحله دستگاههاي   پستهاي

كماكان   منحله  تشكیالت  كه در این مدت  ماه (  ظرف مدت شش  و استخدامي  اداري امور
 خواهد شد.  ف خود عمل مي كنند ) تعینيبه وظای
هاي اعتباري خبش تعاوني با كلیه دارائیها و  جهت فعالیت تعاون   صندوق - ٢تبصره 

منرتع و به وزارت تعاون احلاق و وظایف و  تعهدات خود از وزارت كار و امور اجتماعي
اساسنامه آن اختیارات جممع عمومي ان به وزیر تعاون منتقل مي گردد . تغیري در 

 .پیشنهاد وزیر تعاون و تصویب هیأت وزیران خواهد بود به
 وظایف و اختیارات وزارت عبارتست از : - ٦٦ماده 

  þ  از قانون و مقررات در رابطه به خبش تعاوني كه مربوط به   ن قسمتآاجراي
  دولت مي شود و نظارت بر حسن اجراي قوانني

 .و مقررات خبش تعاوني  



  þ  هتیه لوایح قانوني و آئني نامه این قانون و اساسنامه ها و آئني نامه هاي
 .تعاوني ها مطابق این قانون

  þ تسهیالت و امكانات دوليت و عمومي جهت خبش   هاي و كمكها جلب و مهاهنگي محایت
 .اجرائي ذیربط  تعاوني با مهكاري دستگاههاي

  þ تعاونیها باجلب مهكاري و مشاركت عموم گسرتش  تشویق وكمك ومهكاري درتاسیس و
 .كشوري مردم و شوراي اسالمي

  þ احتادیه   مهچنني بني تعاونیها و   تعاون بني مهاهنگي و  مهكاري و   زمینه هاي  اجياد
 .سایر خبشهاي اقتصادي  هاي تعاوني یا بني خبش تعاوني و

  þ تبلیغاتي، اموزشي، فرهنگي ، فين ، علمي ، حتقیقاتي و  فعالیتهاي  كمك به
 .احتادیه هاي تعاوني صنعيت الزم براي خبش تعاوني با مهكاري

  þ  خدمات حقوقي ، مايل ،   تعاوني در ارائه  و احتادیه هاي كمك به شركت ها
 .نیاز  حسابداري و حسابرسي و دیگر خدمات مورد

  þ عاون به عنوان مناینده دولت مجهوري اسالمي ایران شركت در جمامع بني املللي ت. 
  þ اجنام معامالت الزم و ارائه خدمات مورد نیاز خبش تعاوني. 
  þ  براي تفهیم و تعمیم روشها و   موزش تعاونآبرنامه هاي ترویج و  اجراي

 .مورد لزوم تعاوني برنامه هاي خمتلف تعاوني و انتشار كتب و نشریات
  þ  ا در جهتراهنمائي مسووالن تعاونیها در امور حقوقي ، مايل، اداري و هدایت آ

  .استفاده از روشها و سیستمهاي هبرت 
  þ فعالیت تعاونیها در زمینه   و مطالعه درباره  آماري و اطالعاتي  حتقیقات  اجنام

به منظور توانائیها و امكانات آا  شناخت نارسائیها و نیازهاي آا و مهچنني
 .استفاده در برنامه ریزیهاي مربوط 

  þ اعمال كمكهاي فين و اداري و ملي و غريه توسط دستگاههاي  اجياد مهاهنگي در
  .تعاونیها ذیربط در موارد الزم به منظو اداره صحیح

  þ اجياد تسهیالت الزم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدي. 
  þ  صدور تولیدات تعاونیها.فراهم آوردن موجبات 

  þ  فراهم   منظور  تنظیم طرحهاي اساسي به هتیه و
مجهوري اسالمي ایران  قانون اساسي  ٤٤و  ٤٣مندرج در اصول   اهداف  حتقق  موجبات آوردن 

. 
  þ  وزرات تعاون مي تواند در صورت احراز ختلف حكم تعلیق مدیران شركتها و

است   موظف صورت وزارت تعاون  ادر مناید . در ایناحتادیه ها تعاوني یاد شده را ص
مدیره جدید  هیأت  عمومي و انتخاب  جممع  تشكیل   موقت افرادي را براي  به طور
 مناید. منصوب

  þ  جلوگريي از فعالیت اشخاص حقیقي یا حقوقي كه هبر حنو از نام یا عنوان تعاوني
 .سوء استفاده مي كنند

  þ  فراهم آوردن تسهیالت الزم در جهت دستیابي تعاونیها به مواد اولیه و وسایل و
 مورد نیاز .  كاالهاي

  þ برنامه ریزي در حدود مقررات و اختیارات براي   سیاست گذاري، تعیني خط مشي
  .توسعه و رشد خبش تعاون

  þ زسازي ، نوسازي فراهم آوردن تسهیالت الزم براي هتیه طرح ، اجياد ، توسعه ، با
 .اآو احدهاي تعاوني و نظارت بر امور 

  þ  تأمني شرایط و فراهم آوردن امكانات براي سرمایه گذاري خبش تعاوني جهت اجياد
 .تعاونیها با اولویت تعاوینهاي تولید 



مهه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با   موظف است  پول و اعتبار شوراي  –تبصره 
دولت نسبت به اعطاي وام و كمكهاي الزم به تعاونیها  هاي پويل مايل سیاسترعایت 

 :اقدام مناید
  þ  مشاركت، اجياد، توسعه و هبره برداري و سرمایه گذاري در تعاونیها و نیز

تولیدي و توزیعي به خبش تعاوني  واحدهاي انتقال یا واگذاري و فروش سهام دولت در
 .این قانون  ١٧ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 

  þ  پول و اعتبار ،   عايل صنایع ، شوراي  اقتصاد ، شوراي عضویت در شوراي
كمیسیواي مربوط به صادرات و واردات  عايل معادن و  بانكها ، شوراي  عمومي جممع 

 .كشور و سایر جمامع با نظر هیأت دولت 
  þ صادرات و واردات كشور  مشاركت در هتیه و تدوین مقررات.  
  þ  و   عضویت  و قبول  بني املللي  اقتصادي  فين و علمي ، مهكاري با موسسات

 بني املللي مربوط به امور تعاوني  و جمامع  شوراها سازماا ، در   شركت

  þ  ٥١ماده  ٤صدور جموز موضوع بند  . 
  þ تعاوني عمل منوده و   قانون و مقرات خبش  هائي كه بر خالف سلب مزایا از تعاوني

     كرده باشند . یا بر خالف اساسنامه مصوب اقداماتي
  þ تشكیل تعاوني در خبش كشاوزي. 

مدت شش ماه توسط وزارت تعاون هتیه و   آئني نامه اجرائي این قانون ظرف - ٦٧ماده 
  .به تصویب هیأت دولت خواهد رسید

اتاق تعاون   به منظور نظارت بر انتخابات شركتها احتادیه هاي تعاوني و - ٦٨ماده 
تعاون وكشور وقوه قضائیه و دو نفراز اتاق   اجنمين متشكل از منایندگان وزارختانه هاي

 .مي گردد به ریاست مناینده وزارت تعاون تشكیل تعاون (در صورت موجود بودن اتاق)
آئني نامه اجرائي این ماده به پیشنهاد وزارت تعاون بتصویب هیأت وزیران  –تبصره 

 .خنواهد رسید
 

 مقررات : سایر١٢فصل  - قوانني تعاون 
 

خود را با  اساسنامه   موظفند ، ها و احتادیه هاي تعاوني  كلیه شركت - ٦٩ماده 
خود را به   ت اساسنامهتغیريا  تعاون قانون تطبیق دهند و پس از تأیید وزارت  این

به خبش تعاوني و   از مزایاي مربوط برسانند در غري این صورت  عنوان تعاوني به ثبت
 قانون برخوردار مني باشد. این

اعتبارات ریايل و ارزي مربوط به دستگاههاي منحله مذكور در   ردیفها و - ٧٠ماده 
تعاون   ي مستقل به وزارتیفهاعنوان رد از قوانني موجود حذف حتت ٦٥ماده  ١تبصره 

منتقل مي گردد. سازمان برنامه و بودجه و كمیته ختصیص ارز موظفند پس از 
مربوط اعتبارات   یك ماه  مدت  ظرف تعاون حداكثر   وزارت تشكیل

اجرایي كه در رابطه  قسمت از اعتبارات سایر دستگاههاي مذكور و آن   دستگاههاي به 
 با فعالیت خبش تعاوني بوده است را تفكیك و به وزارت تعاون انتقال دهند.

 كلیه قوانني و مقررات مغادیر این قانون ملغي است. - ٧١ماده 
علين  ، در جلسه  ١٣/٦/١٣٧٠ایران مصوب   اسالمي  مجهوري قانون خبش تعاوني اقتصاد 

جملس شوراي اسالمي ،   یكهزار و سیصد و هفتاد و هفت پنجم مهرماه مورخ   یك شنبه روز 
حمرتم نگهبان  به تأیید شوراي ١٢/٧/٧٧مورد اصالح و تصویب قرار گرفته و در تاریخ 

ه و پنجاه و هفت رسیده است . این قانون با اصالحات بعدي مشتمل بر هفتاد و یك ماد
 تبصره مي باشد.

  
 


