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سخن ناشر

رشتة حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزلة یکی از پرطرف دارترین 
رشته های دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به  خود 
جلب کرده است؛ دانشجویانی که پس از تحصیل، وارد عرصة خدمت شده و در 

مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان 
بر مدار آن ها قرار دارد، در واقع، مجموعة کتب و جزواتی هستند که طی سالیان 
متمادی چنان که باید تغییر نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ 

نکرده اند. 
این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، 
امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی و ارزشمند برای 
باید  از آن،  نیز رشته های متأثر  نیازهای علمی دانشجویان رشتة حقوق و  رفع 
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آن ها از 
یک سو و تناسب آن ها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ 

ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسة آموزش عالی آزاد چتردانش، در مقام مؤسسه ای پیشگام در امر 
نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با 
با بهره مندی از  دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که 
تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای علمی دانشجویان، به تولید آثاری 
یادگیری  تسریع  و  آموزش  تسهیل  آن ها،  دستاورد  مهم ترین  که  گمارد  همت 
ارائة خدمات درخشان،  با  امیدوار است  انتشارات چتر دانش  باشد.  پژوهندگان 

شایستگی های خود را در این حوزة علمی بیش از پیش به منّصة ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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13بخش اول: قوانین

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب 
۱۳۷۰/۰۶/۱۳ با آخرین اصالحات 

فصل اول: اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی
ماده ۱- اهداف بخش تعاونی عبارتست از:

1- ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال 
کامل.

2- قراردادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند.
3- پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت 

تحقق عدالت اجتماعی.
4- جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت.

5- قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق 
بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

6- پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
7- توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همة مردم.

8- کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد
9- ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری 

و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی
تبصره ۱- اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی 

عمومی اقتصاد کشور در هریک از مراحل رشد عملی رعایت  شود.
تبصره ۲- دولت مکلف است به منظور تحقق اهداف مذکور در این ماده با رعایت 
ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
شرایط و منابع موردنیاز را در برنامه های توسعه و قوانین بودجه سنواتی لحاظ 

نماید.
ماده ۲- شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند 

تعاونی شناخته می شوند.
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ماده ۳- دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه ای که 
دولت  فراهم  کارفرمای مطلق شدن  یا  تعاونی ها  ادارة  در  یا دخالت  اداره  زمینة 
نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیالت الزم را با هماهنگی 

وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
ماده ۴- دولت و کلیة سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های 

خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
ماده ۵- اساسنامة هر یک از تعاونی ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل 

نکات زیر باشد:
 نام با قید کلمة تعاونی، هدف، موضوع، نوع، حوزة عملیات، مدت، مرکز اصلی 
عملیات و نشانی، میزان سرمایه، مقررات مربوط به عضو، ارکان،  مقررات مالی و 

کار، انحالل و تصفیه.  
تبصره- تابعیت تعاونی ها باید ایرانی باشد.  

ماده ۶- حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت 
اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیلة آیین نامه ای 
تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر صورت تعداد اعضا 

نباید کمتر از 7 نفر باشد.
ماده ۷- شرکت ها و اتحادیه های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشند.

فصل دوم: عضو  
ماده ۸- عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیردولتی 
که واجد شرایط مندرج در این قانون بودجه بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی 

و  اساسنامة قانونی آن تعاونی باشد.
 تبصره ۱- در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضای شاغل در 

آن تعاونی واگذار می شود.
تبصره ۲- در تعاونی های چندمنظوره ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد 
باشد، داشتن عضو غیرشاغل مجاز است، اما هیئت  مدیره و مدیر عامل باید از میان 

اعضای شاغل انتخاب گردد.
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ماده ۹- شرایط عضویت در تعاونی ها عبارتست از:
1- تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
2- عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه.
4- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامة تعاونی.

5- عدم عضویت در تعاونی مشابه.
ماده ۱۰- اعضا در کلیه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند.

ماده ۱۱- کلیه اعضا مکلفند به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و 
مقررات تعهد کرده اند عمل کنند.

ماده ۱۲- خروج عضو از تعاونی اختیاریست و نمی توان آن را منع کرد.
تبصره ۱- اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا 

باید مراتب را کتباً به اطالع تعاونی برسانند.  
تبصره ۲- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم 

به جبران است.
ماده ۱۳- در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:

1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی 
توسط هیئت  مدیره به فاصلة 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ  اخطار دوم با 

تصویب مجمع عمومی عادی.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت 
یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی  لطمه وارد 

کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.  
تبصره- تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هریک از هیئت مدیره یا بازرسان و 

تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
رعایت  به  ملتزم  و  واجد شرایط  ورثه وی که  در صورت فوت عضو  ماده ۱۴- 
بایستی  تعدد   صورت  در  و  شده  شناخته  تعاونی  عضو  باشند،  تعاونی  مقررات 
مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً 
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اعالم نمایند که مایل به ادامة عضویت در تعاونی نیستند و یا هیچ کدام واجد 
شرایط نباشند، عضویت لغو می گردد.

تبصره- اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد 
موردنیاز تعاونی با توافق سایر ورثه عضو تعاونی شناخته می شوند.  

ماده ۱۵- در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحالل و اخراج، سهم و 
کلیة حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه و قرارداد  منعقده محاسبه و 
به دیون تعاونی تبدیل می شود و پس از کسر بدهی وی به تعاونی به او یا ورثه اش 

حداکثر ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد.
اموال  از عین  نماید که سهم عضو متوفی  تقاضا  تبصره- در صورتی که ورثه 
عین  قابل  چنانچه  نباشد  ممکن  مصالحه  یا  تراضی  و  شود  پرداخت  تعاونی 
واگذاری بوده و به موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن قسمت 

از مطالبات تسلیم ورثه می گردد.

فصل سوم: سرمایه
ماده ۱۶- سرمایة تعاونی اموال و دارایی هایی است که برای تأسیس تعاونی یا 

افزایش سرمایة قبلی در اختیار آن قرار می گیرد.
ماده ۱۷- شرکت های تعاونی شرکت هایی است که تمام یا حداقل 51% سرمایه 
به وسیلة اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرار می گیرد و وزارتخانه ها،  سازمان ها، 
شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، 
شوراهای اسالمی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای  عمومی می توانند 
جهت اجرای بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل 
شرط،  بیع  تملیک،  به شرط  اجاره  اجاره،  مساقات،  مزارعه،  مضاربه،  مشارکت، 
فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت های 

تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
تعاونی  شرکت های  تأسیس  در  دولتی  دستگاه های  که  مواردی  در  تبصره- 
شریک می شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت  تعیین 
خواهد شد سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به 
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تعاونی تعلق خواهد گرفت.  
قانون  چهل و چهارم  و  چهل وسوم  اصول  رعایت  با  می تواند  دولت   -۱۸ ماده 
اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که  اموال عمومی 

است و در اختیار دارد در اختیار شرکت های تعاونی به صورت زیر قرار دهد:
1- واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی 

وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک  منافع آن باشد.
در  باشند،  داشته  شرایط  واجد  کارکنان  مذکور  واحدهای  که  صورتی  در   -2

عضویت آن تعاونی اولویت خواهند داشت.
3- دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعة 

واحدهای مزبور ساالنه مبلغی نقدی و یا کاال دریافت نماید.
4- دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان 
شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و  برنامه ریزی تولید 

و توزیع و تأمین منافع عمومی، تعیین نماید.
ماده ۱۹- در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی اولویت با تعاونی هایی است 

که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده  باشند.
مگر  است  برابر  تعاونی  شرکت های  سرمایة  تأمین  در  اعضا  سهم   -۲۰ ماده 
در  این  که  نمایند  تأدیه  بیشتری  سهم  اعضا  که  نماید  تصویب  مجمع عمومی 
صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون متناسب 

با نوع و تعداد اعضای تعاونی ها تعیین می نماید.
ماده ۲۱- هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم سرمایة آن 
تأدیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و  تسلیم شده باشد.  

را ظرف مدت  پرداخت نشدة سهم خود  مبلغ  مکلفند  تعاونی  اعضای  تبصره- 
مقرر در اساسنامه تأدیه نمایند.

ماده ۲۲- عضو یا اعضای تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود 
را به سایر اعضا و یا افراد جدید واجد شرایط واگذار نمایند.

ماده ۲۳- مسئولیت مالی اعضا در شرکت های تعاونی محدود به میزان سهم 
آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد.  
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تبصره- مسئولیت دستگاه های عمومی تأمین کننده سرمایة تعاونی ها به میزان 
سرمایه متعلق به آنان می باشد مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری  شرط شده 

باشد.
 ماده ۲۴- دولت موظف است جهت تحقق اهداف مندرج در اصول 43 و 44 
قانون اساسی و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی با رعایت  ضرورت ها و 
در قالب برنامة رشد و توسعة اقتصادی اجتماعی کشور شرایط و امکانات الزم 
را برای گسترش کمی و کیفی تعاونی ها به گونه ای که این  بخش، نقش مؤثر در 

رشد و توسعة اقتصادی ایفا نماید، فراهم آورد.
تبصره ۱- به منظور فوق دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع 
بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و  اموال منقول 
و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات الزم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط 
برای تشکیل و تقویت تعاونی ها با آنها بفروشد و یا به آنها  اجاره دهد و یا اقدام به 
عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابستة 

دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به  تعاونی ها منتقل نماید.
تبصره ۲- بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایة تعاونی ها 
و  دهند  قرار   آنان  اختیار  در  را  اعطایی  تسهیالت  سایر  و  وام  آنها  تقویت  یا  و 
می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیالت اعطایی 
تأمین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد  بانک باشد و یا در 
صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق 
فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید این گونه  اموال تعاونی های دیگر 

اولویت دارند.

 فصل چهارم: حساب سود و زیان و تقسیم سود و سایر 
مقررات مالی

 ماده ۲۵- سود خالص شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتیب 
زیر تقسیم می شود:

به عنوان  با تصویب مجمع عمومی عادی  باال  به  از حداقل پنج درصد )%5(   -1
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ذخیرة تعاونی به حساب ذخیرة قانونی منظور می شود.
درآمدهای  از  حاصل  ذخیرة  کل  مبلغ  که  زمانی  تا  قانونی  ذخیرة   -۱  تبصره 
مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر شرکت نرسیده  باشد 

الزامی است.
 تبصره ۲- تعاونی ها می توانند تا حداکثر یک دوم ذخیرة قانونی را جهت افزایش 

سرمایة خود به کار ببرند.
پیشنهاد  به  احتیاطی  اندوخته  به عنوان  از سود خالص  پنج درصد  2- حداکثر 
هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوط منظور  می گردد و 

نحوة مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است.
3- به موجب اصالحی 1393 حذف گردید.

4- درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد 
هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی- تخصیص داده می شود.

5- پس از کسر وجوه فوق باقی مانده سود خالص به ترتیبی که در اساسنامه و 
شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود تقسیم می گردد.

فصل پنجم: تعاونی های تولید و توزیع
به  مربوط  امور  در  که  است  تعاونی هایی  شامل  تولید  تعاونی های   -۲۶ ماده 
کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیالت، صنعت،  معدن، 

عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایر این ها فعالیت می نمایند.
تبصره- تعاونی های تولید در کلیة اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها 

حق تقدم دارند.
ماده ۲۷- تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی و 
یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور  کاهش 

هزینه ها و قیمت ها تأمین می نمایند.
تبصره- تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کاال و مسکن و سایر نیازمندی های 
روستائیان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیة کاال و  حمایت های 

دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند.
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ماده ۲۸- شرکت ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظف اند 
در معامالت خود به تعاونی ها اولویت دهند.

تبصره- تعاونی های موضوع این قانون با رعایت قوانین و مقررات می توانند به 
امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت خود بپردازند.

فصل ششم: ارکان تعاونی ها  
ماده ۲۹- شرکت های تعاونی برای ادارة امور خود دارای ارکان زیر می باشند:

1- مجمع عمومی.
2- هیئت  مدیره.

3- بازرس یا بازرسان.
بخش اول: مجمع عمومی

ماده ۳۰- مجمع عمومی که بر اساس این قانون باالترین مجمع اتخاذ تصمیم 
تعاونی  یا  اعضای  اجتماع  از  می باشد،  تعاونی  شرکت های  امور  در  نظارت  و 
هر  و  می شود  تشکیل  فوق العاده  و  عادی  به صورت  آنها  تام االختیار  نمایندگان 

عضو بدون درنظرگرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است.
دولتی،  شرکت های  و  دستگاه ها  از  هریک  تعاونی  شرکت های  در   -۱ تبصره 
بانک ها، شوراهای اسالمی کشوری و سازمان های عمومی که در تعاونی  مشارکت 
یا سرمایه گذاری کرده اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی در تعاونی 

و شرکت در جلسات مجمع عمومی و هیئت  مدیره به عنوان  ناظر داشته باشند.
تبصره ۲- انحالل، ادغام یا تغییر موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و 
قراردادهای منعقده با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و  امکانات مختلف 

و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده ۳۱- هیئت مؤسس عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در 

تعاونی مربوط که اقدام به تأسیس تعاونی می نمایند.
ماده ۳۲- وظایف هیئت مؤسس عبارتست از:

1- تهیه و پیشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات.
2- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط.
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3- تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین 
هیئت  مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی.

تعیین  و  عادی  مجمع عمومی  رسمی  جلسة  اولین  تشکیل  از  پس   -۱ تبصره 
هیئت  مدیره وظایف هیئت مؤسس خاتمه می یابد.

درمورد  عادی  مجمع عمومی  جلسة  اولین  مصوبة  با  که  اعضایی   -۲ تبصره 
اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای  عضویت خود 

را پس بگیرند.
تبصره ۳- تصویب اساسنامة تعاونی با حداقل دوسوم اعضا اولین مجمع عمومی 

عادی می باشد.  
پایان سال مالی  از  بار پس  ماده ۳۳- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک 
جهت انجام وظیفة قانونی خود تشکیل می شود. در موارد ضروری در هر موقع 

سال می توان مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده تشکیل داد.
اعضا  اکثریت  با حضور  اول  نوبت  در  عادی  مجمع عمومی  جلسات   -۱ تبصره 
رسمیت می یابد و در صورت عدم حصول حدنصاب مزبور، در نوبت  دوم با حضور 

هر تعداد از اعضای رسمی خواهد بود.
تبصره ۲- مجامع عمومی شرکت های تعاونی فرا استانی و یا شرکت هایی که 
تعداد اعضای آنها افزون بر پانصد عضو بوده و در مناطق مختلف کشور پراکنده 
نماینده  اول  مرحلة  در  گردد.  برگزار  دومرحله ای  به صورت  می توانند   می باشند 
تعیین و در  فعالیت شرکت  تعاونی در حوزه های مختلف  اعضای  نمایندگان  یا 
مرحلة دوم، مجمع عمومی با حضور نمایندگان  منتخب اعضا تشکیل خواهد شد. 
چگونگی انتخاب نماینده یا نمایندگان در مرحلة اول و حدود اختیارات و نحوة 
اعمال رأی آنها در مرحلة دوم مجمع عمومی بر اساس دستورالعملی  خواهد بود 

که از سوی وزارت تعاون ابالغ می گردد.
که  بود  خواهد  آیین  نامه ای  با  مطابق  مجمع عمومی  تشکیل  نحوة   -۳ تبصره 
توسط وزارت تعاون تهیه می شود. در صورتی که هیئت  مدیره ای در موعد  مقرر به 
تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مبادرت نکند وزارت تعاون راساً نسبت 

به برگزاری مجمع عمومی اقدام خواهد نمود.
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تبصره ۴- دعوت از مجامع عمومی و اعالم تصمیمات آنها از طریق روزنامه های 
در  پیش بینی شده  اثبات  قابل  روش های  دیگر  یا  سفارشی  پست  کثیراالنتشار، 

اساسنامه صورت گیرد.
ماده ۳۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1- انتخاب هیئت  مدیره و بازرس یا بازرسان.
سایر  و  زیان  و  سود  حساب  و  ترازنامه  دربارة  تصمیمی  اتخاذ  و  رسیدگی   -2

گزارش های مالی هیئت  مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان.
3- تعیین خط مشی و برنامة تعاونی و تصویب بودجة جاری و سرمایه گذاری و 

اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیئت  مدیره.
4- اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.

5- اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق 
اساسنامه.

6- تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی.
7- سایر وظایفی که قوانین و مقررات برعهدة مجمع عمومی قرار می دهد.

8- تعیین روزنامة کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت
و  اتحادیه ها  و  شرکت ها  در  تعاونی  شرکت  عضویت  درمورد  تصمیم  اتخاذ   -9
اتاق های تعاون و میزان سهام و یا حق عضویت ساالنة پرداختی بر اساس  موازین 

مقرر در این قانون.
ماده ۳۵- مجمع عمومی فوق العاده به منظور تغییر مواد در اساسنامه ) در حدود 
این قانون( تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و انحالل 

یا ادغام تعاونی تشکیل می گردد.
تبصره ۱- مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء 
تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضای هیئت  مدیره و یا بازرس یا  بازرسان با حضور 
با  اول  بار  که  صورتی  در  می شود.  تشکیل  مجمع  کل  اعضای  دوسوم  حداقل 
دوسوم اعضا تشکیل نشود، بار دوم با نصف به عالوه یک رسمیت خواهد داشت و 

در نوبت سوم با هر تعداد شرکت کننده رسمیت خواهد یافت.
به  در صورتی که هیئت  مدیره ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت  تبصره ۲- 
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به  تشکیل  نسبت  تعاون  وزارت  ننماید،  اقدام  فوق العاده  مجمع عمومی  تشکیل 
مجمع عمومی اقدام می نماید.

بخش دوم: هیئت  مدیره
از  برعهدة هیئت مدیره ای مرکب  اساسنامه  تعاونی، طبق  امور  ادارة  ماده ۳۶- 
سه، پنج یا هفت نفر عضو اصلی و دو، سه یا چهار نفر عضو علی البدل است که از 
بین اعضا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
در یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی آرا بعد از اعضای اصلی 
به ترتیب اعضای علی البدل محسوب می شوند. انتخاب بیش از دو دورة متوالی با 

انتخاب حداقل دوسوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بالمانع است.
تبصره ۱- هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس 
هیئت مدیره، یک نفر را به عنوان نایب  رئیس و یک یا دو نفر را به عنوان منشی 

انتخاب می کند.
تبصره ۲- در صورت استعفا، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیرموجه مکرر 
به نحوی که در اساسنامه تعیین می شود، یکی از اعضای علی البدل به ترتیب آرای 

بیشتر برای بقیه مدت مقرر، جانشین وی در هیئت مدیره می  گردد.
تبصره ۳- اعضای هیئت مدیره می توانند با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا 
دریافت نمایند. در صورتی که عضو هیئت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد 
در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند. حداقل و حداکثر 
حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثنا به موجب دستورالعملی 

است که به تأیید مجمع عمومی می رسد.
ماده ۳۷- وظایف و اختیارات هیئت  مدیره به  شرح زیر می باشد:

1- دعوت مجمع عمومی ) عادی، فوق العاده(.
2- اجرای اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط.

3- نصب و عزل و قبول استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد 
میزان حقوق مدیرعامل به مجمع عمومی.

4- قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهم اعضا به یکدیگر 
و دریافت استعفای هریک از اعضای هیئت  مدیره.
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5- نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسیدگی به حساب ها و ارائه به بازرس یا 
بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی.

6- تهیه و تنظیم طرح ها و برنامه ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائة آن به 
مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

7- تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی 
شرکت ها و اتحادیه هایی که تعاونی در آنها مشارکت دارد.

8- تهیه و تنظیم دستورالعمل های داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی 
برای تصویب.

9- تعیین نماینده و یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با 
حق توکیل.

10- تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ) یک یا دو نفر از اعضای هیئت  مدیره 
به اتفاق مدیرعامل( برای قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی.

تبصره- هیئت  مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می دهد و هیچ یک 
از اختیارات هئیت، منفرداً  استفاده کند مگر  از اعضای هیئت  مدیره حق ندارد 
در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت  مدیره داشته باشد. 
به  آرا  سه چهارم  اکثریت  با   را  خود  اختیارات  از  قسمتی  می تواند  هیئت  مدیره 

مدیرعامل تفویض نماید.
واجد  باید  بازرسان  و  اعضای هیئت مدیره، هیئت رئیسه، مدیرعامل   ماده ۳۸- 

شرایط زیر باشند: 
1- ایمان و تعهد به اسالم )در تعاونی های متشکل از اقلیت های دینی شناخته شده 

در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت( 
2- نداشتن منع قانونی و محجورنبودن 

3- عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و 
عدم محکومیت به جعل اسناد 

خیانت درامانت،  کالهبرداری،  اختالس،  ارتشاء،  به  محکومیت  سابقه  عدم   -4
تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر 

تبصره- برای عضویت در هیئت رئیسه اتاق های تعاون عالوه بر شرایط مذکور در 
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