
 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمھوری اسالمی ایران

   

  اھداف و ضوابط کلی بخش تعاونی -فصل اول 

  :اھداف بخش تعاونی عبارت است از - ١ماده  
  .ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای ھمه به منظور رسیدن به اشتغال کامل -١
  .قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر بکارند ولی وسائل کار ندارند -٢
  .پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروھھای خاص جھت تحقق عدالت اجتماعی -٣
  .جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت -۴
برداری مستقیم از حاصل کار  ی کار و تشویق بھرهقرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیرو -۵

  .خود
  .پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر -۶
  .توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین ھمه مردم -٧

 ریزی عمومی اقتصاد کشور در ھر یک از ھای حاکم بر برنامه اھداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت - تبصره

  .شود مراحل رشد عملی 
  .شوند شرکتھایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می -٢ماده  

ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره  دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه -٣ماده 

یاید با بخش تعاونی ھمکاری نموده و امکانات و تسھیالت الزم را فراھم ن تعاونیھا یا کارفرمای مطلق شدن دولت

  .با ھماھنگی وزارت تعاون در اختیار آنھا قرار دھد
ھای خود در شرایط مساوی اولویت را  دولت و کلیه سازمانھای وابسته موظفند در اجرای طرحھا و پروژه -  ۴ماده  

  .به بخش تعاونی بدھند
  :از تعاونیھا باید با رعایت مقررات این قانون شامل نکات زیر باشداساسنامه ھر یک  - ۵ماده 

نام با قید کلمه تعاونی، ھدف، موضوع، نوع، حوزه عملیات، مدت، مرکز اصلی عملیات و نشانی، میزان سرمایه،  

  .مقررات مالی و کار، انحالل و تصفیه  مقررات مربوط به عضو، ارکان،
  .ایرانی باشد تابعیت تعاونیھا باید - تبصره
حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونیھا به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل  - ۶ماده 

رسد ولی در ھر  شود که به تصویب وزارت تعاون می تعیین می ای نامه آیین وسیله عدم تمرکز و تداول ثروت به

  .نفر باشد ٧صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 
  .باشند ھای تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می شرکتھا و اتحادیه - ٧ماده  

    

  عضو -فصل دوم 

که واجد شرایط مندرج در  [1]یا حقوقی غیر دولتی   عضو در شرکتھای تعاونی شخصی است حقیقی - ٨ماده 

  .اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد این قانون بوده و ملتزم به اھداف بخش تعاونی و
  [2]. شود می زا کمکھای دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار در تعاونیھای اشتغال - ١تبصره 



ای در صورتی که عضویت برای ھمه آزاد باشد، داشتن عضو غیر شاغل  ھای چند منظوره در تعاونی - ٢تبصره 

  .عامل باید از میان اعضاء شاغل انتخاب گردد مجاز است، اما ھیأت مدیره و مدیر
  :شرایط عضویت در تعاونیھا عبارت است از - ٩ماده 

  .تابعیت جمھوری اسالمی ایران -١
  [3]. عدم ممنوعیت قانونی و حجر -٢
  [4].خرید حداقل سھام مقرر در اساسنامه -٣
  .درخواست کتبی عضویت و تعھد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی -۴
  .عدم عضویت در تعاونی مشابه - ۵
  .اعضاء در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند - ١٠ماده  
  .اند عمل کنند کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیتھایی که در حدود قوانین و مقررات تعھد کرده - ١١ماده  
  .توان آن را منع کرد خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی - ١٢ماده  
ع تعاونی اعضاء متخصص تعاونیھای تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتبًا به اطال - ١تبصره  

  .برسانند
  .در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است - ٢تبصره 

  :شود در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می - ١٣ماده  
  .از دست دادن ھر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون - ١
 ١۵نی پس از دو اخطار کتبی توسط ھیأت مدیره به فاصله عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعھدات قانو - ٢

  [5] .مجمع عمومی عادی اخطار دوم با تصویب  روز از تاریخ ١۵روز و گذشتن 
سال آن را جبران نماید یا  ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک -  ٣

  .لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی
صویب مجمع عمومی و ت [6]ھیأت مدیره یا بازرسان  تشخیص موارد فوق بنا به پیشنھاد ھر یک از  -تبصره 

  .خواھد بود
در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی  - ١۴ماده  

اما . التفاوت افزایش سھم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند بایستی مابه شناخته شده و در صورت تعدد 

کدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو  ل به ادامه عضویت در تعاونی نیستند و یا ھیچاگر کتبًا اعالم نمایند که مای

  .گردد می
اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر  -  تبصره

  .شوند وراث عضو تعاونی شناخته می
بب فوت، استعفا، انحالل و اخراج، سھم و کلیه حقوق و مطالبات عضو در صورت لغو عضویت به س -  ١۵ماده   

شود و پس از کسر بدھی وی به  منعقده محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می برابر مقررات اساسنامه و قرارداد

  [7].اش حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواھد شد تعاونی به او یا ورثه
در صورتی که ورثه تقاضا نماید که سھم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا  - تبصره

قابل واگذاری بوده و به موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن  مصالحه ممکن نباشد چنانچه عین

  .گردد تسلیم ورثه میقسمت از مطالبات 
    

  سرمایه -فصل سوم  

  .گیرد ھایی است کھ برای تأسیس تعاونی یا افزایش سرمایھ قبلی در اختیار آن قرار می سرمایھ تعاونی اموال و دارایی - ١۶ماده  



در اختیار سرمایه به وسیله اعضاء % ۵١شرکتھای تعاونی شرکتھایی است که تمام یا حداقل  - ١٧ماده  

سازمانھا، شرکتھای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت،  ھا، گیرد و وزارتخانه شرکت تعاونی قرار می

توانند جھت  عمومی می بانکھا، شھرداریھا، شوراھای اسالمی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نھادھای

دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، از راه وام بدون بھره یا ھر راه مشروع  ۴٣اصل  ٢اجرای بند 

شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه  اجاره، اجاره به

  [8].شرکتھای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند
شوند ظرف مدتی که با  در مواردی که دستگاھھای دولتی در تأسیس شرکتھای تعاونی شریک می -صره تب

گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد  تعیین خواھد شد سھم سرمایه موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت 

  .درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواھد گرفت
چھل و سوم و چھل و چھارم قانون اساسی، واحدھای صنعتی یا تواند با رعایت اصول  دولت می - ١٨ماده  

اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتھای تعاونی به صورت  کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که

  :زیر قرار دھد
در اختیار  واحدھای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد -  ١

  .منافع آن باشد تعاونی قرار دھد و تعاونی مالک
در صورتی که واحدھای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند، در عضویت آن تعاونی اولویت خواھند  -  ٢

  .داشت
قدی تواند طبق قرارداد بابت استھالک یا بازسازی یا نگھداری یا توسعه واحد مزبور ساالنه مبلغی ن دولت می -  ٣

  .و یا کاال دریافت نماید
تواند در واگذاری واحدھای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت  دولت می - ۴

  .ریزی تولید و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید برنامه گذاری و سیاستھای دولت در قیمت
ھایی است که از بانکھا طبق قانون  دولتی اولویت با تعاونی در استفاده از وام و کمکھای مالی - ١٩ماده 

  .باشند عملیات بانکی بدون بھره وام دریافت نکرده
سھم اعضاء در تأمین سرمایه شرکتھای تعاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که  - ٢٠ماده  

ھا باید در حدودی باشد که وزارت تعاون  ھماین صورت حداقل و حداکثر س اعضاء سھم بیشتری تأدیه نمایند که در

  .نماید تعیین میمتناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونیھا 

در صورتی که به شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و  ھر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می - ٢١ماده 

  .تسلیم شده باشد صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و
  .اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سھم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند - تبصره
راد توانند با رعایت مقررات این قانون سھم خود را به سایر اعضاء و یا اف عضو یا اعضای تعاونی می - ٢٢ماده 

  .جدید واجد شرایط واگذار نمایند
باشد مگر آنکه در قرارداد  مسئولیت مالی اعضاء در شرکتھای تعاونی محدود به میزان سھم آنان می - ٢٣ماده 

  .ترتیب دیگری شرط شده باشد
اشد ب کننده سرمایه تعاونیھا به میزان سرمایه متعلق به آنان می مسئولیت دستگاھھای عمومی تأمین -تبصره 

  .شرط شده باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری
قانون اساسی و افزایش سھم بخش  ۴۴و  ۴٣دولت موظف است جھت تحقق اھداف مندرج در اصول  - ٢۴ماده 

ضرورتھا و در قالب برنامه رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و  تعاون در اقتصاد ملی با رعایت

بخش، نقش مؤثر در رشد و توسعه  ای که این گسترش کمی و کیفی تعاونیھا به گونهامکانات الزم را برای 

  [9].اقتصادی ایفاء نماید، فراھم آورد



ی با تضمین دولت، وام بدون ای یا منابع بانک تواند با استفاده از منابع بودجه به منظور فوق دولت می - ١تبصره 

اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات الزم را به قیمت عادله به طور  بھره در اختیار تعاونی قرار دھد و

اجاره دھد و یا اقدام به عقد اجاره به  نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیھا با آنھا بفروشد و یا به آنھا

د و یا سھام شرکتھا و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکھا و مصادره و ملی شده را به شرط تملیک بنمای

  .تعاونیھا منتقل نماید 
گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیھا و یا تقویت آنھا وام و سایر  اند جھت سرمایه بانکھا موظف - ٢تبصره 

ھایی که از محل وام و سایر  ند قرارداد نمایند که سرمایهتوان دھند و می تسھیالت اعطایی را در اختیار آنان قرار

بانک باشد و یا در صورتی که  شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رھن در نزد تسھیالت اعطایی تأمین می

تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید 

  .اموال تعاونیھای دیگر اولویت دارند ینگونها
    

  حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر مقررات مالی -فصل چھارم  

  :شود ھای تعاونی در ھر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می سود خالص شرکتھا و اتحادیه - ٢۵ماده 
به عنوان ذخیره تعاونی به حساب [10]به باال با تصویب مجمع عمومی عادی %) ۵(از حداقل پنج درصد  - ١

  .شود ذخیره قانونی منظور می
ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدھای مذکور به میزان یک چھارم معدل  - ١تبصره 

  .شد الزامی استبا سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده
  .توانند تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جھت افزایش سرمایه خود بکار ببرند تعاونیھا می - ٢تبصره 

حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنھاد ھیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی  - ٢

  .است [12]گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی  می به حساب مربوط منظور [11]عادی 
  .گردد چھار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می - ٣
درصدی از سود جھت پاداش به اعضاء، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنھاد ھیأت مدیره و تصویب مجمع  - ۴

  .شود تخصیص داده می [13]عمومی عادی
پس از کسر وجوه فوق باقیمانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته  - ۵

  .گردد شود تقسیم می می

  

  تعاونیھای تولید و توزیع -فصل پنجم 

داری، ھایی است کھ در امور مربوط بھ کشاورزی، دام تعاونیھای تولید شامل تعاونی -  ٢۶ماده  

معدن، عمران شھری و روستایی و عشایری و نظایر   دامپروری، پرورش و صید ماھی، شیالت، صنعت،

  .نمایند اینھا فعالیت می

  .تعاونیھای تولید در کلیه اولویتھا و حمایتھای مربوط به تعاونیھا حق تقدم دارند -تبصره 
کنندگان عضو خود را در  از مشاغل تولیدی و یا مصرفتعاونیھای توزیع عبارتند از تعاونیھایی که نی - ٢٧ماده 

  .نمایند ھا و قیمتھا تأمین می کاھش ھزینه چارچوب مصالح عمومی و به منظور
تعاونیھای توزیع مربوط به تأمین کاال و مسکن و سایر نیازمندیھای روستائیان و عشایر و کارگران و  -تبصره 

ھای مربوط به امور تھیه و توزیع  ھای دولتی و بانکی و سایر حمایت ایتحم کارمندان از نظر گرفتن سھمیه کاال و

  .اولویت دارند



اند در معامالت خود به تعاونیھا اولویت  شرکتھا و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیھا موظف - ٢٨ماده 

  .دھند
نند به امر صادرات و واردات در موضوع توا تعاونیھای موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می - تبصره

  .فعالیت خود بپردازند
    

  ارکان تعاونیھا -فصل ششم  

  :باشند شرکتھای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر می - ٢٩ماده 
  .مجمع عمومی - ١
  .ھیأت مدیره - ٢
   .[14]بازرس یا بازرسان  - ٣

  مجمع عمومی -بخش اول 

مجمع عمومی که بر اساس این قانون باالترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکتھای تعاونی  - ٣٠ماده 

شود و ھر  العاده تشکیل می به صورت عادی و فوق االختیارآنھا یا نمایندگان تام باشد، از اجتماع اعضای تعاونی می

  .عضو بدون در نظر گرفتن میزان سھم فقط دارای یک رأی است
ھای تعاونی ھر یک از دستگاھھا و شرکتھای دولتی، بانکھا، شوراھای اسالمی کشوری و  در شرکت - ١تبصره 

ای برای نظارت و بازرسی در  توانند نماینده میاند  گذاری کرده مشارکت یا سرمایه سازمانھای عمومی که در تعاونی

  .ناظر داشته باشند تعاونی و شرکت در جلسات مجمع عمومی و ھیأت مدیره به عنوان
انحالل، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادھای منعقده با منابع  -  ٢تبصره 

گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع  نات مختلف و سرمایهامکا کننده اعتبار و کمک مالی و تأمین

  .مذکور خواھد بود
ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به  مؤسس عبارت است از عده [15]ھیأت   - ٣١ماده  

  .نمایند ونی میتأسیس تعا
  :مؤسس عبارت است از[16]ھیأت  وظایف  - ٣٢ماده  
  .تھیه و پیشنھاد اساسنامه طبق قانون و مقررات -١
  .دعوت به عضویت افراد واجد شرایط -٢
جھت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین ھیأت مدیره و سایر وظائف [17]تشکیل اولین مجمع عمومی عادی  -٣

  [18]مجمع عمومی عادی 
و تعیین ھیأت مدیره وظایف ھیأت  [19]مجمع عمومی عادی  پس از تشکیل اولین جلسه رسمی - ١تبصره  

  .یابد مؤسس خاتمه می
اعضایی که با مصوبه اولین جلسه مجمع عمومی عادی در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند  - ٢تبصره  

  .عضویت خود را پس بگیرند تقاضای  توانند در ھمان جلسه می
  .باشد تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولین مجمع عمومی عادی می - ٣تبصره 

مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار پس از پایان سال مالی جھت انجام وظیفه قانونی خود  - ٣٣ماده 

  .شود تشکیل می
  [20].العاده تشکیل داد توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق یدر موارد ضروری در ھر موقع سال م 

یابد و در صورت عدم  جلسات مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می - ١تبصره 

  .حضور ھر تعداد از اعضاء رسمی خواھد بوددوم با  حصول حد نصاب مزبور، در نوبت



مجامع عمومی شرکتھای تعاونی فرا استانی و یا شرکتھایی که تعداد اعضاء آنھا افزون بر پانصد  - ٢تبصره  

  .ای برگزار گردد توانند به صورت دو مرحله باشند می می عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده
ھای مختلف فعالیت شرکت تعیین و در مرحله دوم،  یندگان اعضاء تعاونی در حوزهدر مرحله اول نماینده یا نما 

  .منتخب اعضاء تشکیل خواھد شد مجمع عمومی با حضور نمایندگان 
چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحله اول و حدود اختیارات و نحوه اعمال رای آنھا در مرحله دوم مجمع 

  .گردد خواھد بود که از سوی وزارت تعاون ابالغ می دستورالعملیعمومی براساس 

خواھد بود که توسط وزارت تعاون تھیه  ای آیین نامهنحوه تشکیل مجمع عمومی مطابق با  - ٣تبصره 

العاده مبادرت نکند  مقرر به تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق ای در موعد در صورتی که ھیأت مدیره. شود می

  .وزارت تعاون راسًا نسبت به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواھد نمود
باشد  ارای بیش از یکصد نفر عضو میتشکیل جلسات و تصمیمات مجامع عمومی تعاونیھائی که د - ۴تبصره 

که در مجمع عمومی تعیین گردیده است به اطالع اعضاء خواھد  ھای کثیراالنتشاری الزامًا از طریق روزنامه

  [21].رسید
  :رح زیر استوظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به ش - ٣۴ماده  
  [22].انتخاب ھیأت مدیره و بازرس یا بازرسان - ١
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حاب سود و زیان و سایر گزارشھای مالی ھیأت مدیره پس از قرائت  - ٢

  .گزارش بازرس یا بازرسان
گذاری و اعتبارات و وامھای درخواستی و  تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه - ٣

  .ھیأت مدیره سایر عملیات مالی به پیشنھاد
  .اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاھش سرمایه در حدود قوانین و مقررات - ۴
  .درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامهاخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد  - ۵
  .تصویب مقررات و دستورالعملھای داخلی تعاونی - ۶
  .دھد سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عھده مجمع عمومی قرار می - ٧
  [23].ھای شرکت تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگھی - ٨ 
ھا و اتاقھای تعاون و میزان سھام و یا حق  اتخاذ تصمیم در مورد عضویت شرکت تعاونی در شرکتھا و اتحادیه - ٩ 

  [24].موازین مقرر در این قانون عضویت ساالنه پرداختی براساس
گیری نسبت  ، تصمیم)در حدود این قانون (العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه  مجمع عمومی فوق - ٣۵ماده 

  .گردد مدیره و انحالل یا ادغام تعاونی تشکیل می  به عزل یا قبول استعفای ھیأت
بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق  العاده مجمع عمومی فوق - ١تبصره 

در صورتی . شود تشکیل می بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع اعضاء ھیأت مدیره و یا بازرس یا 

م با تشکیل نشود، بار دوم با نصف به عالوه یک رسمیت خواھد داشت و در نوبت سو که بار اول با دو سوم اعضاء

  [25].ھر تعداد شرکت کننده رسمیت خواھد یافت
العاده  در صورتی که ھیأت مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق -٢تبصره 

  .نماید اقدام می تشکیل مجمع عمومی اقدام ننماید، وزارت تعاون نسبت به

  

  ھیأت مدیره -بخش دوم 



ای مرکب از حداقل سه نفر و حداکثر ھفت نفر  اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عھده ھیأت مدیره - ٣۶ماده 

باشند که از بین اعضاء برای مدت سه سال و با رای  البدل می علی عضو اصلی و تا یک سوم اعضاء اصلی 

حائزین اکثریت بعد از . آید می اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی در یک نوبت به عمل. گردند مخفی انتخاب می

البدل  شوند و انتخاب مجدد ھریک از اعضاء اصلی و علی البدل شناخته می اعضاء اصلی به ترتیب اعضاء علی

  .مدیره حداکثر برای دو نوبت متوالی بالمانع است ھیأت
ب دو سوم آراء کل اعضاء شرکت تعاونی مزبور شوند از مقررات ممنوعیت افرادی که موفق به کس - ١تبصره  

  .خواھند بود بیش از دو نوبت مندرج در ماده مستثنی
  .باشد البدل ھیأت مدیره با اکثریت نسبی مجمع عمومی می انتخاب اعضاء اصلی و علی - ٢تبصره  
به عنوان رئیس ھیأت مدیره، یک نفر را به عنوان  ھیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را - ٣تبصره  

  .کند منشی انتخاب می نایب رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان
به نحوی که در اساسنامه  (در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر  -  ۴تبصره  

ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به  البدل به از اعضاء علی اعضاء ھیأت مدیره یکی) شود تعیین می

  .نماید جانشینی وی در جلسات ھیأت مدیره شرکت می
در صورتی که . توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند اعضاء ھیأت مدیره می - ۵تبصره  

حداقل و . افت خواھد کردگیرد در تعاونی مربوط صرفًا پاداش دری حقوق می عضو ھیأت مدیره از محل دیگری

ای است که به تایید وزارت  موجب آیین نامه حداکثر حقوق و مزایای ھیأت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به

  [26]. تعاون خواھد رسید
  :باشد به شرح زیر می وظایف و اختیارات ھیأت مدیره - ٣٧ماده 

  ).العاده فوق -عادی  (دعوت مجمع عمومی  - ١
  .اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط - ٢
نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنھاد میزان حقوق مدیر عامل به  - ٣

  .مجمع عمومی
خذ تصمیم نسبت به انتقال سھم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای ھر یک از قبول درخواست عضویت و ا - ۴

  .اعضاء ھیأت مدیره
نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حسابھا و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسلیم به موقع گزارش  - ۵

  .عمومی مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع
  .ھا و بودجه و سایر پیشنھادات و ارائه آن به مجمع عمومی جھت اتخاذ تصمیم هتھیه و تنظیم طرحھا و برنام - ۶
ھایی که  تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتھا و اتحادیه - ٧

  .تعاونی در آنھا مشارکت دارد
  .عمومی برای تصویب تھیه و تنظیم دستورالعملھای داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع - ٨
  .تعیین نماینده یا وکیل در دادگاھھا و مراجع قانونی و سایر سازمانھا با حق توکیل غیر - ٩
برای قراردادھا و ) یک یا دو نفر از اعضاء ھیأت مدیره باتفاق مدیر عامل (تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز  -١٠

  .اسناد تعھدآور تعاونی
دھد و ھیچ یک از اعضای ھیأت مدیره حق ندارد  یف خود را به صورت جمعی انجام میھیأت مدیره وظا -تبصره 

یا نمایندگی کتبی از طرف ھیأت مدیره  استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت از اختیارات ھیأت، منفردًا

مدیر عامل تفویض  اکثریت سه چھارم آراء به تواند قسمتی از اختیارات خود را با ھیأت مدیره می. داشته باشد

  .نماید
  :اعضاء ھیأت مدیره، مدیر عامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند - ٣٨ماده 



  .تابعیت جمھوری اسالمی ایران - ١
در تعاونیھای متشکل از اقلیتھای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعھد  (ایمان و تعھد عملی به اسالم  - ٢

  ).عملی به دین خود
  .را بودن اطالعات یا تجربه الزم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونیدا - ٣
  .عدم ممنوعیت قانونی و حجر - ۴
  .عدم عضویت در گروھھای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد - ۵
عدم سابقه محکومیت ارتشاء، اختالس، کالھبرداری، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال  - ۶

  [27].دولتی و ورشکستگی به تقصیر
ھیأت مدیره مکلف است بالفاصله بعد از انتخاب جھت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات  - ٣٩ماده 

واجد شرایطی را از بین اعضای تعاونی و یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال  مجمع عمومی و ھیأت مدیره فرد 

وظایف و اختیارات و حقوق . ظیفه نمایدانجام و  به عنوان مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر نظر ھیأت مدیره

خواھد  ای خواھد بود که بنا به پیشنھاد ھیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی نامه و مزایای مدیر عامل طبق آیین

  .رسید

  

  بازرسی -بخش سوم 

کند، انتخاب مجدد  انتخاب میمجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و برای مدت یک سال مالی  - ۴٠ماده 

  [28].بالمانع است آنان
در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی، ھیأت مدیره مکلف است  - ١تبصره 

  .به ترتیب اولویت آراء برای بقیه مدت دعوت نمایدالبدل را  علی ظرف ده روز بازرس یا بازرسان 
  .گردد الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین می حق - ٢تبصره 

  :وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است - ۴١ماده  
ام شده با اساسنامه و قوانین و نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معامالت انج - ١

  .مقررات و دستورالعملھای مربوطه
رسیدگی به حسابھا، دفاتر، اسناد، صورتھای مالی از قبیل ترازنامه و حسابھای عملکرد و سود و زیان،  - ٢

  .مدیره به مجمع عمومی بودجه پیشنھادی و گزارشات ھیأت
  .ع عمومی و مراجع ذیربطرسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجم - ٣
  .تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به ھیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص - ۴
نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشھای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع  -۵

بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را  -تبصره [29].عمومی شرکت و مراجع ذیربط

نظرات خود را نسبت به مسائل  توانند بدون حق رأی در جلسات ھیأت مدیره شرکت کنند و نداشته ولی می

  .جاری تعاونی اظھار دارند
ز بازرسان تشخیص دھند که ھیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله در صورتی که ھریک ا -  ۴٢ماده 

دھند مکلفند از ھیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جھت  آنان ترتیب اثر نمی مرتکب تخلفی شده و به تذکرات

  [30].رسیدگی به گزارش خود را بنمایند
العاده توسط  اگر ھیأت مدیره ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق - تبصره

تواند با اطالع وزارت تعاون نسبت به انتشار آگھی و تشکیل  ننماید بازرس می بازرس اقدام به دعوت و برگزاری آن

  .العاده اقدام نماید مجمع عمومی فوق



[31]   

  اتحادیه تعاونی -فصل ھفتم  

ھایی کھ موضوع فعالیت آنھا واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد  ھای تعاونی با عضویت شرکتھا و تعاونی اتحادیھ -  ۴٣ماده  

  :گردد تشکیل می زیر
ارائه خدمات آموزشی و فرھنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیھای عضو و باال بردن سطح علمی  - ١

  .مورد نیاز اعضاء آنھا و گسترش تعلیمات تعاونی و فنی و تخصصی و اطالعات
آوری آمار و  عھای عضو و کمک به جم ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی - ٢

  .اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون اطالعات و گزارشات 
  .کمک به سازماندھی و حسن اداره امور و ھماھنگی و حفاظت و توسعه تعاونیھای موضوع فعالیت خود - ٣
باطات داخلی و کمک به برقراری ارتباط و ھمکاری متقابل بین تعاونیھا و بین آنھا و مردم و دولت و سایر ارت - ۴

  .خارجی
ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقھای  -  ۵

  .ھای عضو مورد نیاز تعاونی  الحسنه و سایر فعالیتھای اقتصادی قرض
  .تأمین نیازھای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیھای عضو - ۶
ای و  ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره - ٧

  .ھا نیاز تعاونی راھنمایی و سایر تسھیالت مورد
نظارت بر التزام تعاونیھای موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع  -  ٨

  .قانونی ذیربط
  .حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیھا به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیھا - ٩

ست و تعاونیھایی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری ا - ١تبصره 

  .نخواھند بود
  [32]. گردد برای ھر موضوع فعالیت تعاونی در ھر شھرستان فقط یک اتحادیه تشکیل می - ٢تبصره 

به تناسب تعداد اعضاء تعاونی و  (ھای عضو  ی تعاونی از محل پرداخت سھم تعاونیھا سرمایه اتحادیه - ۴۴ماده  

شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سھم آنان و پرداخت  تأمین می )میزان استفاده از خدمات اتحادیه

ا کاھش آن با تصویب دو سرمایه یا افزایش ی گردد و ھر گونه تصمیم درباره حق عضویت و سایر دریافتھا تأمین می

  .سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواھد بود
  :ھر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است - ۴۵ماده 

  .مجمع عمومی - ١
  .ھیأت مدیره - ٢
  .ھیأت بازرسی - ٣

شود و ھر تعاونی  میھای عضو تشکیل  ھای تعاونی از نمایندگان تعاونی مجمع عمومی اتحادیه - ۴۶ماده 

مربوط به مجمع عمومی به ھمان ترتیبی است که در بخش اول فصل  سایر مقررات. باشد دارای یک رأی می

  .ششم آمده است
در مواردی که تعداد اعضای تعاونی عضو اتحادیه و حجم معامالت آنھا با اتحادیه نزدیک به ھم نباشد  - تبصره

تعداد اعضای آنھا و با ترکیبی از اعضاء و حجم معامالتی که با اتحادیه  تتعداد نمایندگان ھر تعاونی به نسب

  [34]و .[33]گردد خواھد بود اند مطابق دستورالعملی که توسط وزارت تعاون ابالغ می داشته
ھای تعاونی به پیشنھاد تعاونیھای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب  اعضاء ھیأت مدیره اتحادیه - ۴٧ماده  

  .بیش از یک نفر عضو در ھیأت مدیره نخواھد بود شوند و بھرحال از ھر تعاونی می



شوند و انتخاب مجدد آنان به صورت متوالی تنھا  اعضای ھیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می - ۴٨ماده 

وظایف و اختیارات مربوط به ھیأت مدیره مذکور در فصل ششم در مورد ھیأت  سایر. برای یک دوره بالمانع است

  [35].مدیره اتحادیه نیز مجری خواھد بود
گردد و  مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای ھیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می - ۴٩ماده  

  [36].انتخاب مجدد وی تا دو دوره متوالی بالمانع است 
نامه در اجرای قوانین و مقررات مربوط و مصوبات مجمع عامل کلیه اختیارات اجرایی اتحادیه را طبق اساس مدیر

تعاونی و سایر وظایف و اختیاراتی که به عھده ارکان اتحادیه تعاونی  عمومی و ھیأت مدیره و اداره امور اتحادیه 

  .نباشد، دارا است
مجمع  وسیله اعضای این ھیأت به . ھیأت بازرسی مأمور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است -  ۵٠ماده  

. ھیأت بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای ھیأت برسد گزارشات [37].گردند عمومی اتحادیه تعیین می

  .مجری است بازرسی نیز وظایف و اختیارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد ھیأت
توانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونیھای عضو و تصویب مجمع  ھا می ھیأت بازرسی اتحادیه - تبصره

  . تعاونیھای عضو را نیز انجام دھد عمومی اتحادیه وظایف بازرسی
    

  تشکیل و ثبت تعاونیھا -فصل ھشتم  

ن پس از تھیه طرح و تصویب آن به کیفیتی که در ھای تعاونی با رعایت این قانو شرکتھا و اتحادیه - ۵١ماده 

  :باید مدارک زیر را برای تشکیل و ثبت ارائه دھند مشخص خواھد شد نامه اجرایی آیین
  .ره منتخب و بازرسانصورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و ھیأت مدی - ١
  .اساسنامه مصوب مجمع عمومی - ٢
  .درخواست کتبی ثبت - ٣
  .طرح پیشنھادی و ارائه مجوز وزارت تعاون - ۴
  .التأدیه سرمایه رسید پرداخت مقدار الزم - ۵
  .٣٢ماده  ٢مدارک دعوت موضوع بند  - ۶

اولین ھیأت مدیره پس از اعالم قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام  -تبصره 

  .نمایند
  .اداره ثبت شرکتھا موظف است پس از دریافت اسناد و مدارک الزم اقدام به ثبت تعاونیھا نماید - ۵٢ماده 

    

  ادغام، انحالل و تصفیه -فصل نھم  

  ادغام -بخش اول  

نامه  آیینالعاده و طبق مقررات  توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق شرکتھای تعاونی می - ۵٣ماده  

  .شوند این قانون با یکدیگر ادغام اجرایی
به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف  العاده تعاونیھای ادغام شده منضم صورتجلسات مجامع عمومی فوق -تبصره 

ثبت شرکتھا تسلیم شده و خالصه تصمیمات به اطالع کلیه اعضاء و بستانکاران  مدت دو ھفته برای ثبت به اداره

  .برسد

  



  انحالل و تصفیه -بخش دوم

  :شوند ھای تعاونی در موارد زیر منحل می شرکتھا و اتحادیھ - ۵۴ماده  
  .العاده تصمیم مجمع عمومی فوق - ١
ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر  ٣کاھش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتی که حداکثر ظرف مدت  - ٢

  .نرسیده باشد
انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مربوط در صورتی که در اساسنامه مدت تعیین شده باشد و مجمع  - ٣

  .ده باشدعمومی مدت را تمدید نکر
  .توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه - ۴
بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون بر طبق  ٣عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از  - ۵

  .مربوطنامه  آیین
  .ورشکستگی طبق قوانین مربوط - ۶

صورت  قانون تجارتپس از اعالم انحالل و ثبت بالفاصله آن در اداره ثبت محل، تصفیه طبق  - ١تبصره 

  .گیرد می

مربوط انحالل تعاونی را به اداره  نامه آییندر بندھای دوم و چھارم و پنجم وزارت تعاون بالفاصله طبق  - ٢تبصره 

  .نماید ثبت محل اعالم می
  .باشد در دادگاه صالح قابل شکایت و رسیدگی می ۵و  ۴اعالم نظر وزارت تعاون در مورد بندھای  - ٣تبصره 

ر تعاونی قرار گرفته با انحالل آن باید مسترد کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیا - ۴تبصره  

  [38].شود
العاده یا وزارت تعاون رأی به انحالل تعاونی بدھد، ظرف یک ماه سه  در صورتی که مجمع عمومی فوق - ۵۵ماده 

مربوط  نامه آیینو به اداره ثبت محل معرفی خواھند شد تا بر طبق قانون و انتخاب  نفر جھت تصفیه امور تعاونی 

  .نسبت به تصفیه امور تعاونی اقدام نمایند
اخذ سرمایه و اموال و  در صورتی که ھر تعاونی منحل گردد، قبل از انحالل باید به تعھداتی که در برابر - ۵۶ماده  

  .و بانکھا و شھرداری سپرده است عمل نماید امتیازات از منابع عمومی و دولتی
    

  اتاق تعاون -فصل دھم  

تعاون، اتاق تعاون مرکزی را توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت  ھا و شرکتھای تعاونی می اتحادیه - ۵٧ماده 

  [39]: استانھا و شھرستانھا جھت تأمین مقاصد زیر تشکیل دھند در تھران و شعب آن را در
  .انجام وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون - ١
  .نامه گردد، طبق آیین انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می - ٢
حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیھا به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضاء و  -  ٣

  .ھا ھا و بین تعاونیھا و اتحادیه اتحادیه
ھا به دولت  باشد و از لحاظ مالی و اداری و ھزینه یھر اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل م - تبصره

  .باشد وابسته نمی
  :ارکان ھر اتاق تعاون عبارت است از - ۵٨ماده  
  .مجمع نمایندگان - ١
  .ھیأت مدیره - ٢



  .ھیأت بازرسی - ٣
عاونیھای با ھا و نیز نمایندگان ت مجمع نمایندگان اتاق تعاون شھرستان متشکل از نمایندگان اتحادیه - ۵٩ماده 

آن شھرستان و مجمع نمایندگان اتاق تعاو استان متشکل از رؤسای  فعالیت مشابه فاقد اتحادیه با حوزه عمل

ھای فاقد اتاق تعاون و  شھرستان  ھای ھیأت مدیره اتاقھای تعاونی شھرستانھای استان و نمایندگان اتحادیه

ایندگان اتاق تعاون مرکزی متشکل از رؤسای اتاقھای ھای با حوزه عمل استان و مجمع نم نمایندگان اتحادیه

ھای سراسری  ھای استانی فاقد اتاق تعاون استان و نمایندگان اتحادیه استانھا و نمایندگان اتحادیه تعاون

  .گردند باشد که برای مدت سه سال انتخاب می می
  :وظایف مجمع نمایندگان عبارت است از - ١تبصره  
  .ھای اتاق و تایید آن جھت تصویب نھایی وزیر تعاون ھای مربوط به اساسنامه و آیین نامهبررسی پیشنھاد - الف  

  .تعیین ھیأت مدیره اتاق تعاون -ب 
  .تعیین دو نفر بازرس جھت عضویت در ھیأت بازرسی - ج 

  .تصویب برنامه و بودجه ساالنه به پیشنھاد ھیأت مدیره -د  
  .نامه و سایر گزارشھای ھیأت مدیره پس از اظھار نظر ھیأت بازرسیرسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد تراز -ه
  .رسیدگی به گزارشھای ھیأت بازرسی - و  
تعداد آرای نمایندگان عضو در مجامع نمایندگان اتاق تعاون شھرستان، اتاق تعاون استان و اتاق تعاون  - ٢تبصره  

توسط وزارت ھا و اتاقھای تعاون  اتحادیهتعاونیھا و تعاونیھای عضو  مرکزی متناسب با تعداد اعضای

  [40].گردد تعاون تعیین می

البدل از میان  عضو علینفر عضو اصلی و دو نفر ) ٧(تا ) ٣(ھیأت مدیره اطاقھای تعاون متشکل از  - ۶٠ماده  

از تعاونیھای کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی،  االمکان  باشند که حتی ھا می اعضاء تعاونی

. شوند نمایندگان انتخاب می عمران شھری و روستائی و توزیع خواھند بود و برای مدت سه سال از طرف مجمع

[41]  
  :وظایف ھیأت مدیره عبارت است از - ۶١ماده  
  .ھای مربوط نامه فعالیت الزم جھت تأمین مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین - ١
طبق اداره کلیه امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اطاق  - ٢

  .ھای داخلی آن نامه آیین
  .اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان - ٣
  .ارائه گزارشھا و پیشنھادھای الزم به مجمع نمایندگان - ۴
  .انتخاب رئیس ھیأت مدیره از بین خود -۵
  .انتخاب دبیر در اتاقھای استان و شھرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرائی -۶

  [42].تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیر کل تفویض نماید ھیأت مدیره می - تبصره
ھیأت مدیره اطاق تعاون ھر استان موظف به ایجاد ارتباط و ھماھنگی و ھمکاری بین اطاقھای  - ۶٢ماده  

ھمچنین ھیأت مدیره اتاق تعاون مرکزی . نیز موظف به ھمکاری ھستند ربوط به خود است و آنھاشھرستانھای م

باشد و آنھا نیز  اتاقھای استانھا می جمھوری اسالمی ایران موظف به ایجاد ارتباط و ھماھنگی و ھمکاری بین

  .موظف به ھمکاری ھستند
و نفر آنھا به وسیله مجمع نمایندگان و یک نفر دیگر باشد که د ھیأت بازرسی متشکل از سه عضو می - ۶٣ماده  

  :گردند و وظایف آنھا عبارت است از تعیین می به وسیله وزارت تعاون
  .ھای اطاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط نامه نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین - الف  



ی مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان رسیدگی به حسابھا، دفاتر، اسناد، صورتھا - ب 

  .و وزارت تعاون
  .بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط - ج 

ارائه گزارشھای ساالنه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیتھای اطاق تعاون و  -د  

  .نظر در مورد گزارشھای ھیأت مدیره ت قوانین و مقررات و اظھاررعای
  .ھیأت مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست ھیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دھد - تبصره

  :منابع مالی اطاقھای تعاون عبارت است از - ۶۴ماده  
  .دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء - ١
  .افت کمکھای دولتی و مردمی و شوراھا و ھدایادری - ٢
دریافت حق مشاوره، کارشناسی، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیھا به صورت کدخدامنشی و سایر  -  ٣

  .دھد ھا قرار می اتحادیه خدماتی که در اختیار تعاونیھا و

    

  وزارت تعاون -فصل یازدھم 

به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی  - ۶۵ماده 

  .گردد تشکیل می از این بخش، وزارت تعاون
سازمانھای تعاون روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونیھای معدنی، مراکز گسترش خدمات  - ١تبصره  

ھا و سازمانھای  سازمانھا و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه تولیدی و عمرانی و سایر دفاتر،

داراییھا، اعتبارات، بودجه، پرسنل و سایر  نمایند منحل شده و کلیه وظایف، اختیارات، اموال، مختلف فعالیت می

موجود آنھا  ز بودجه و امکانات شود و این وزارت با استفاده ا امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون منتقل می

  .گردد تشکیل می
تشکیالت و پستھای سازمانی وزارت تعاون که از تعداد پستھای دستگاھھای منحله تجاوز نخواھد کرد به  

که در این مدت (اداری و استخدامی کشور ظرف مدت شش ماه  پیشنھاد وزیر تعاون و تأیید سازمان امور

  .تعیین خواھد شد) کنند یف خود عمل میتشکیالت منحله کماکان به وظا
صندوق تعاون جھت فعالیتھای اعتباری بخش تعاونی با کلیه داراییھا و تعھدات خود از وزارت کار و امور  - ٢تبصره 

. گردد تعاون الحاق و وظایف و اختیارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می اجتماعی منتزع و به وزارت

  [43].مه آن به پیشنھاد وزیر تعاون و تصویب ھیأت وزیران خواھد بودتغییر در اساسنا
  :وظایف و اختیارات وزارت تعاون عبارت است از - ۶۶ماده 

شود و نظارت بر حسن  دولت میاجرای آن قسمت از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به  - ١

  .تعاونی اجرای قوانین و مقررات بخش
  .ھای تعاونیھا مطابق این قانون نامه ھا و آیین ھای این قانون و اساسنامه نامه تھیه لوایح قانونی و آیین - ٢
ی جلب و ھماھنگی حمایتھا و کمکھا و تسھیالت و امکانات دولتی و عمومی جھت بخش تعاونی با ھمکار - ٣

  .دستگاھھای اجرایی ذیربط
تشویق و کمک و ھمکاری در تأسیس و گسترش تعاونیھا با جلب ھمکاری و مشارکت عموم مردم و  - ۴

  .شوراھای اسالمی کشوری
ھای تعاونی یا بین بخش  ھای ھمکاری و ھماھنگی و تعاون بین تعاونیھا و ھمچنین بین اتحادیه ایجاد زمینه - ۵

  .اقتصادیتعاونی و سایر بخشھای 



کمک به فعالیتھای تبلیغاتی، آموزشی، فرھنگی، فنی، علمی، تحقیقاتی و صنعتی الزم برای بخش تعاونی  - ۶

  .ھای تعاونی با ھمکاری اتحادیه
ھای تعاونی در ارائه خدمات حقوقی، مالی، حسابداری و حسابرسی و دیگر  ھاو اتحادیه کمک به شرکت - ٧

  .خدمات موردنیاز
  .المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمھوری اسالمی ایران شرکت در مجامع بین - ٨
  .انجام معامالت الزم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی - ٩
ھای مختلف تعاونی و انتشار  ھای ترویج و آموزش تعاون برای تفھیم و تعمیم روشھا و برنامه اجرای برنامه -  ١٠

  .تعاونی لزوم کتب و نشریات مورد
راھنمایی مسئوالن تعاونیھا در امور حقوقی، مالی، اداری و ھدایت آنھا در جھت استفاده از روشھا و  - ١١

  .سیستمھای بھتر
انجام تحقیقات آماری و اطالعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیھا در زمینه شناخت نارساییھا و نیازھای  - ١٢

  .ھای مربوط ریزی آنھا به منظور استفاده در برنامه مکاناتآنھا و ھمچنین تواناییھا و ا
ایجاد ھماھنگی در اعمال کمکھای فنی و اداری و مالی و غیره توسط دستگاھھای ذیربط در موارد الزم به  - ١٣

  .منظور اداره صحیح تعاونیھا
  .ایجاد تسھیالت الزم جھت توسعه فعالیت تعاونیھا در امور تولیدی - ١۴
  .م آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیھافراھ - ١۵
 ۴۴و  ۴٣تھیه و تنظیم طرحھای اساسی به منظور فراھم آوردن موجبات تحقق اھداف مندرج در اصول  - ١۶

  .ایران قانون اساسی جمھوری اسالمی
را به دادگاه ھای تعاونی مراتب  تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکتھا یا اتحادیه وزارت تعاون می -١٧

خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران  صالح اعالم و دادگاه موظف است

وزارت تعاون موظف است بطور موقت افرادی  در این صورت. ھای تعاونی یاد شده را صادر نماید شرکتھا و اتحادیه

  [44]. دید منصوب نمایدرا برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب ھیأت مدیره ج
  .کنند جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به ھر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می - ١٨
  .سھیالت الزم در جھت دستیابی تعاونیھا به مواد اولیه و وسایل و کاالھای مورد نیازفراھم آوردن ت - ١٩
  .ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه - ٢٠
ھای تعاونی و نظارت بر فراھم آوردن تسھیالت الزم برای تھیه طرح، ایجاد، توسعه، بازسازی، نوسازی واحد -  ٢١

  .امور آنھا
گذاری بخش تعاونی جھت ایجاد تعاونیھا با اولویت  تأمین شرایط و فراھم آوردن امکانات برای سرمایه - ٢٢

  .تعاونیھای تولید
تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمکھای اعتباری در حدود مقررات و اختیارات از طریق بانکھا و مؤسسات  - ٢٣

  .ھای دولتی به تعاونیھااعتباری و کمک
ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستھای  شورای پول و اعتبار موظف است ھمه - تبصره

  .وام و کمکھای الزم به تعاونیھا اقدام نماید پولی و مالی دولت نسبت به اعطای
و نیز انتقال یا واگذاری و فروش سھام گذاری در تعاونیھا  برداری و سرمایه مشارکت، ایجاد، توسعه و بھره - ٢۴

  .این قانون ١٧توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده  دولت در واحدھای تولیدی و
عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع، شورای پول و اعتبار، مجمع عمومی بانکھا، شورای عالی  - ٢۵

  .اردات کشور و سایر مجامع با نظر ھیأت دولتصادرات و و معادن و کمیسیونھای مربوط به
  .مشارکت در تھیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور - ٢۶



المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانھا، شوراھا و  ھمکاری با مؤسسات علمی، فنی و اقتصادی بین - ٢٧

  .تعاونی المللی مربوط به امور مجامع بین
  .۵١ماده  ۴د صدور مجوز موضوع بن - ٢٨
سلب مزایا از تعاونیھایی که بر خالف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خالف اساسنامه  -  ٢٩

  .مصوب اقداماتی کرده باشند
  [45]. تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی - ٣٠

این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تھیه و به تصویب ھیأت دولت  نامه اجرایی آیین- ۶٧ماده  

  .خواھد رسید
ندگان ھای تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمای به منظور نظارت بر انتخابات شرکتھا و اتحادیه -  ۶٨ماده  

به ریاست نماینده ) در صورت موجود بودن اتاق (قضائیه و دو نفر از اتاق تعاون  ھای تعاون و کشور و قوه وزارتخانه

  .گردد وزارت تعاون تشکیل می

  .این ماده به پیشنھاد وزارت تعاون به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید نامه اجرایی آیین - تبصره

    

  سایر مقررات -فصل دوازدھم  

دھند و پس از تأیید وزارت تعاون تغییرات اساسنامھ  ھای تعاونی موظفند اساسنامھ خود را با این قانون تطبیق کلیھ شرکتھا و اتحادیھ - ۶٩ماده  

  [46].باشند قانون برخوردار نمی ت برسانند در غیر این صورت از مزایای مربوط بھ بخش تعاونی و اینخود را بھ عنوان تعاونی بھ ثب
وانین و از ق ۶۵ماده  ١ردیفھا و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاھھای منحله مذکور در تبصره  - ٧٠ماده  

سازمان برنامه و بودجه و . گردد عنوان ردیفھای مستقل به وزارت تعاون منتقل می  مقررات موجود حذف و تحت

ظرف مدت یک ماه اعتبارات مربوط به دستگاھھای  کمیته تخصیص ارز موظفند پس از تشکیل وزارت تعاون حداکثر

است را  در رابطه با فعالیت بخش تعاونی بودهمذکور و آن قسمت از اعتبارات سایر دستگاھھای اجرایی که 

  .تفکیک و به وزارت تعاون انتقال دھند
  .کلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون ملغی است - ٧١ماده  

   
 


