جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی

اساسنامه

شركت تعاونی.............................

0

مقدمه :
حسن تعاون مدنيت و داد
مايه الفت بود و اتحاد
قرآن كريم همه مؤمنان را به همكاري و همدلي در امور خير و رعايت تقوي فراخوانده است .با الهام از اين
اصل مقدس ,قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران سعي بر تحقق فراخوان الهي دارد .براين پايه ,اصول  34و
 33قانون اساسي ,رسالت سنگين تحقق عدالت اقتصادي و پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و
گروههاي خاص را تأمين ميكند و زمينه را براي جلوگيري از تبديل دولت به يك" كارفرماي بزرگ مطلق"
آماده ميسازد .حال بر يك يك اعضاي شركتهاي تعاوني است تا با همراهي و همدلي و حس تعاون و
معاضدت به گسترش اين فكر و عمل به اين انديشه همت گمارند.
متن حاضر اساسنامه شركت تعاوني ..............................................................................ميباشد كه براساس
قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران مصوب سيزدهم شهريور سال  0431كه ملهم از اصول
34و 33قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مي باشد تهيه و تنظيم گرديده و بعنوان يك ميثاق و سند
همكاري مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصويب آنها رسيده است.
اعضاي تعاوني  .......................................در آغاز اين همكاري خجسته و مشاركت مبارك كه ‹‹آزادانه و با
اختيار كامل›› و با قبول سهم در ‹‹مشاركت اقتصادي›› آنرا پذيرفته اند ,تعهد مي نمايند كه ضمن انجام
وظيفه در قبال مسئوليت خود با رعايت ‹‹حقوق مساوي اعضاء›› كوشش فردي و تالش همگاني شان را
همراه با ‹‹كسب علم و آگاهي و بكارگيري مستمر دانش روز››براي موفقيت هرچه بيشتر اهداف اين
همياري و مشاركت با تأكيد بر ‹‹خودگرداني و خوداتكايي›› بكار گيرند .باشد كه در راستاي تحقق هدفهاي
تعاوني و با عنايت به اصول عمومي همياري و تعاون كه در فرهنگ اسالمي و ايراني  ,ريشه اي پاي برجا و
پيشينهاي ديرينه دارد  ,شاهد گامهاي استوار و دستان پرتوان تك تك اعضاء باشيم كه همدالنه براي رشد و
توسعه فرهنگ تعاوني و گسترش روحيه مشاركت جو و مشاركت پذير  ,فعاالنه دست بهم داده اند و مي
كوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در كنار كليه تعاونگران كشور›› در جهت ايجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات
عادالنه و منصفانه مورد نياز مردم و راه اندازي چرخهاي توليد و خدمات  ,با افزايش بهره وري و بكارگيري
پس اندازهاي هر چند مختصر  ,ضمن تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي ‹‹ياري رسان جامعه›› و دولت نيز
باشند.
امضای اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی
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فصل اول:کلیات
ماده  :1نام :شرکت تعاوني  ...........................................................................و نوع آن .......................است که در اين اساسنامه بهه
اختصار «تعاوني» ناميده ميشود.
ماده  :2اهداف تعاونی:

 -1ترويج و تحکيم مشارکت ،همکاري و تعاون عمومي.
 -2تامين نيازهاي مشترک اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعي.
................................................................................ -3
.......................................................................-4
ماده  :3موضوع فعالیت:

................................................................................................................................................................................................................ اخذ وام قرض الحسنه و ساير تسهيالت اعتباري از منابع بانکي و ديگر مؤسسات مالي اعتباري و اشخاص حقيقيو حقوقي ديگر
اخذ کمک و هداياي نقدي و غير نقدي از دولت ،اشخاص حقيقي يا حقوقي. توديع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها مشارکت بااشخاص حقيقي ياحقوقي بااولويت تعاوني هاسرمايه گذاري وخريد سهام اتحاديه تعاوني مربوط وياسايرشرکتها وموسسات عمومي ،تعاوني ياخصوصيمشارکت دادن اعضاوخصوصا"مديران تعاوني دردوره هاي اموزشي تخصصي براي ارتقاي سطح توليد وخدماتتبصره -درصورتي كه براي انجام هريك ازفعاليتهاي موضوع تعاوني نيازبه اخذمجوزازمراجع ذيصالال قالانوني باشالد تعالاوني
مكلف به اخذ آن است.
ماده  :4حوزه عمليات تعاوني  ........................................ميباشد.
(نام روستا ،شهر ،شهرستان و استان نوشته شود)
ماده  :5مدت تعاوني از تاريخ ثبت  .......................................................است.
ماده  :6مرکز اصلي تعاوني .......................................................و نشاني آن........................................................................ :
...............................................................................................................................................................................................است.
هيات مديره ميتواند اقدام به ايجادشعب ودفاترنمايندگي درساير نقاط داخل وخارج ازکشور نموده وياعنداالقتضا درمهورد
تغيير آن اقدام کند.دراين صورت ميبايست موضوع رابه مرجع ثبت تعاوني اعالم تانسبت بهه ثبهت آگههي ان درروزنامهه
رسمي جمهوري اسالمي ايران اقدام گردد.يک نسخه ازآگهي مزبور نيز توسط هيات مديره بايهد حسهب مهورد بهه وزارت
تعاون کارورفاه اجتماعي يااداره کل استان محل مرکزاصلي تعاوني ارسال گردد.
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ماده  :7سرماي ه اوليه تعاوني مبلغ  ..............................ريال است که به  ...........سهم  ...............ريالي منقسهم گرديهده اسهت
که مبلغ  ..............................ريال آن نقدا توسط اعضاء پرداخت و مبلغ .....................ريال آن توسط (دستگاههاي موضوع ماده  17قااوو
بخش تعاان ) .........................................................تامين ومعادل .....................................................ريال نيزبه صهورت آورده غيرنقهدي
توسط اعضا  ،تقويم وبه تعاوني تسليم ومابقي آن در تعهد آنها ميباشد
ماده  : 8هر يک از اعضاء تعاوني يايد حداقل معادل يک سوم مبلغ اسمي سهامي را که خريهداري نمهوده انهد در موقهع
تاسيس تعاوني پرداخت کند .
تبصره  :اعضا موکلفند ظرف مدتي که مجمع عمومي عادي تعيين ميکند واز دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخهت
نشده سهام خود را تاديه نمايد.
ماده  :9تعداد سهام اعضاء برابر است مگر اينکه مجمع عمومي عادي تصويب نمايند که بعضي از اعضهاء سههم بيشهتري
خريداري نمايند .در هر حال حداکثر سهم خريداري هر عضو طبق آيين نامه مواد6و 22قانون بخش تعاوني ميباشد.
ماده  :11سهام تعاوني با نام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن به اعضا يا متقاضيان عضويت (واجهد شهرايط) جديهد بها
موافقت هيأت مديره و با رعايت سقف موضوع ماده  9مجاز ميباشد.
ماده  :11تعاوني ظرف مدت يک سال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه ،حسب مورد به ههر يهک از سههامداران بهه ميهزان
سهامي که خريداري کردهاند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.
تبصره  :1ورقه سهام بايد متحدالشکل ،چاپي و داراي شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شماره ثبت آن و مبلغ اسمي ههر
سهم،و تعداد سهامي که هر ورقه نماينده آن است در آن درج و به امضاي مديرعامل و يک نفر از اعضاي هيهأت مهديره
که داراي امضاي مجاز است برسد ،مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاوني بايد به سهامداران گواهينامه موقت سهم کهه
معرف تعداد ،مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است ،تحويل نمايد.
تبصره  :2نام و نشاني و تعداد سهم هر يک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن ميبايست در دفتر سهام تعاوني به ثبت
برسد.هرنقل وانتقالي که بدون رعايت تشريفات فوق به عمل آيد ازنظرتعاوني فاقد اعتباراست.

فصل دوم :مقررات مربوط به عضويت
ماده  :12عضويت در تعاوني براي کليه واجدين شرايط اعم ازاشخاص حقيقي ويهاحقوقي غيردولتهي کهه نيازبهه خهدمات
تعاوني داشته باشند آزاداست.
الف :شرايط عمومي
-1
-2
-3
-4

تابعيت جمهوري اسالمي ايران.
عدم ممنوعيت قانوني و حجر.
عدم عضويت همزمان در تعاوني مشابه.
درخواست کتبي عضويت و تعهد رعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل  .........سهم از سهام تعاوني.

ب -شرايط اختصاصي:
..............................................................................................................................................................................
تبصره :احراز شرايط عضويت هر متقاضي به عهده هيأت مديره است ،ضمن اينکه هيچگونه تبعيض يا محدوديتي براي
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عضويت واجدين شرايط نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم کفايت امکانات و ظرفيت تعاوني .هيأت مديره مکلف
است در مواردي که متقاضيان فاقد هر يک از شرايط مذکور باشند ،درخواست عضويت آنها را رد کند.
ماده  :13مسئوليت مالي اعضا در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان ميباشد مگر آنکه در قرارداد ترتيب ديگري شرط
شده باشد.
تبصره :مسئوليت دستگاههاي عمومي تامين کننده سرمايه تعاوني (موضوع ماده  11قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري
اسالمي ايران) به ميزان سرمايه متعلق به آنان ميباشد مگر اينکه در قرارداد ترتيب ديگري شرط شده باشد.
ماده  :14کليه اعضا مکلفند به وظايف و مسئوليتهايي که در حدود قوانين و مقررات تعهد کردهاند ،عمل کنند.
ماده  :15تعاوني ميتواند توسط هيأت مديره طلب خود را از عضو(وياسهامدار) با اخطار کتبي مطالبه نمايهد و در
صورت وصول نشدن و سپري شدن  32روز از تاريخ اخطارنامه ،از کل مطالبهات وي از تعهاوني و در صهورت عهدم
تکافو از بهاي سهام وي برداشت کند و هر گاه مبالغ مذکور کفايت نکند تعاوني براي وصول مازاد طلهب خهود بهه
بدهکار مراجعه خواهد کرد.
ماده  :16خروج عضو از تعاوني ،اختياري است و نميتوان آن را منع کرد.
تبصره :1در صورتي که خروج اختياري عضو موجب ضرري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است.
تبصره  :2درتعاونيهاي توليدي هيات مديره موظف است قبال اعضاي متخصص تعاوني راشناسايي ومراتب رابه انهها اعهالم
نمايددراين صورت اين گونه اعضا(اعضاء متخصص)حداقل  6ماه قبل ازاستعفاازعضويت بايدمراتب راکتبا به هيات مهديره
اطالع دهند.
ماده  :17در موارد زير عضو از تعاوني اخراج ميشود:
 -1از دست دادن هر يک از شرايط عمومي و اختصاصي عضويت مقرر در اين اساسنامه به اسهتناد گهزارم مکتهوب
مراجع ذيربط.
 -2عدم رعايت مقررات اساسنامه و ساير تعهدات قانوني پس از دو اخطار کتبي توسط هيأت مديره بهه فاصهله 11
روز و گذشتن  11روز از تاريخ اخطار دوم.
 -3ارتکاب اعمالي که موجب زيان مادي تعاوني شود و وي نتواند ظرف مدت يک سال آن را جبران نمايد يا انجهام
اعمالي که به حيثيت و اعتبار تعاوني لطمه وارد کند و يا با آن رقابت ناسالم نمايد.
تبصره :تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هيأت مديره يا بازرسان و تصويب مجمع عمومي عادي خواهد بود.
ماده  :18در صورت لغو عضويت به سبب فوت ،استعفا ،انحهالل و اخهراج ،ارزم سههام عضهو بهر اسها ...........................
محاسبه و پس از منظور نمودن ساير مطالبات وي به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس از کسر بدهي وي به تعاوني ،به
او يا ورثهام ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهد شد.
تبصره :در صورتي که ورثه تقاضا نمايد که سهم عضو متوفي از عين اموال تعهاوني پرداخهت شهود و تراضهي و مصهالحه
ممکن نباشد ،چنانچه عين قابل واگذاري بوده و به تشخيص هيأت مديره موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضا و تعهاوني
نگردد آن قسمت از اموال تسليم ورثه ميشود.
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ماده  :19در صورت فوت عضو ،ورثه وي که واجد شرايط عضويت با رعايت تبصره ماده  12ايهن اساسهنامه باشهند ،عضهو
شناخته ميشوند و در صورت تعدد بايستي ما به التفاوت افزايش سهم ناشي از تعدد سهم خود را به تعاوني بپردازند اما
اگر کتباً اعالم نمايند که مايل به عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچکدام واجد شرايط نباشند عضويت لغو ميگردد.
تبصره :اگر تعدد ورثه بيش از ظرفيت تعاوني باشد يک يا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاوني بها توافهق سهاير ورا و بهه
تشخيص هيأت مديره ،عضو تعاوني شناخته ميشوند.

فصل سوم :ارکان تعاوني
ماده  :02ارکان تعاوني عبارتست از:
مجمع عمومي
-1
هيأت مديره
-2
بازر يا بازرسان
-3
 -1مجمع عمومی

ماده  :21مجامع عمومي شرکت به دو صورت تشکيل خواهد شد :مجمع عمومي عادي ،مجمع عمومي فوقالعاده.
نحوه تشکيل مجامع عمومي وساير مقررات مربوطه مطابق آيين نامه تشکيل مجامع عمهومي موضهوع تبصهره ( )3مهاده
( )33قانون بخش تعاوني خواهد بود.
تبصره :دعوت مجمع عمومي تعاوني ازطريق..................................................................................................صورت ميگيرد.
 -2هیأت مديره

ماده  :22هيأت مديره مرکب از  ..........نفر عضو اصلي و  ..........نفر عضو عليالبدل ميباشد که از ميان اعضا بهراي مهدت
سه سال با راي مخفي و اکثريت نسبي آرا انتخاب ميشوند .حائزين اکثريت بعد از اعضاي اصلي بهه ترتيهب علهيالبهدل
شناخته ميشوند و انتخاب مجدد هر يک از اعضاي اصلي و عليالبدل حداکثر براي دو نوبت متوالي بالمانع است.
تبصره :1افرادي که در هر يک از نوبت هاي متوالي بعدي موفق بهه کسهب دو سهوم آراي کهل اعضهاي تعهاوني شهوند از
ممنوعيت مندرج در اين ماده مستثني خواهند بود.
تبصره  :2هيأت مديره در اولين جلسه از ميان خود يک نفر را به عنوان رئيس هيأت مديره يک نفر را به عنهوان نائهب
رئيس و يک نفر را به عنوان منشي انتخاب ميکند.
تبصره  :3در صورت استعفا ،فوت ،ممنوعيت قانوني و يا غيبت غيرموجه مکرر هر يک از اعضاي اصلي هيأت مديره يکي
از اعضاي علي البدل به ترتيب آراي بيشتر براي بقيه مدت مقهرر بهه جانشهيني وي در جلسهات هيهأت مهديره شهرکت
مينمايد .غيبت غيرموجه مکرر به مواردي اطالق ميشود که عضو ،عليرغم اطالع از دعوت ،بدون اجازه قبلهي و يها عهذر
موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشت جلسه غيرمتوالي طي يک سال در جلسات هيأت مديره حاضر نشود.
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تبصره  :4در صورت استعفاي دسته جمعي و قبولي آن توسط مجمع عمومي فوقالعاده ،مجمع عمومي عادي بنا به
دعوت هيأت مديره مستعفي و يا وزارت تعاون براي انتخاب هيأت مديره جديد تشکيل خواهد شد.
تبصره  :5در مواردي که هيأت مديره از اکثريت مقرر خارج شود ،در فاصله مدت الزم بهراي انتخهاب و تکميهل اعضهاي
هيأت مديره ،به وزارت تعاون کارورفاه اجتماعي اختيار داده ميشهود کهه بهه منظهور اداره امهور جهاري تعهاوني ،بهراي
جانشيني اشخاصي که به
يکي ازداليل فوق در جلسات هيأت مديره شرکت نميکنند از ميان اعضاي تعهاوني تعهداد الزم راموقتهاً حهداکثر بهراي
مدت پنج ماه منصوب نمايد.
تبصره  :6هرگونه تغيير در ترکيب اعضا هيأت مديره و مديرعامل شرکت مستلزم اخذ تأييديه قبلي وزارت تعاون است.
ماده :23پس از انقضاي مدت ماموريت هيأت مديره در صورتي که هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيأت مديره
موجود تا انتخاب و قبولي هيأت مديره جديد کماکان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امور تعاوني
را بر عهده خواهد داشت.
ماده  :24هيأت مديره مکلف است جهت مديريت تعاوني و اجراي تصميمات مجامع عمومي و هيأت مديره فهرد واجهد
شرايطي را از بين اعضا يا از خارج تعاوني براي مدت دوسال به عنوان مديرعامل تعاوني انتخاب کند کهه زيرنظهر هيهأت
مديره انجام وظيفه نمايد .وظايف و اختيارات و حقوق و مزاياي مديرعامل طبق آييننامهاي خواهد بود که بنا به پيشنهاد
هيأت مديره به تصويب مجمع عمومي عادي خواهد رسيد.
ماده  :25جلسات هيأت مديره حداقل هر دو هفته يکباردرمحل وموعدمعيني که قبال به تصويب هيات مديره رسيده با
حضور بيش از نصف اعضاي اصلي هيأت مديره تشکيل و رسميت مييابد و براي اتخاذ تصميم راي اکثريت اعضا حاضهر
در جلسه ضروري است .تصميمات هيأت مديره در دفتري به نام دفتر صورت جلسات هيأت مديره ثبت ميگردد و بهه
امضاي اعضاي حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره :جلسه فوقالعاده هيأت مديره با دعوت کتبي رئيس يا نائب رئيس هيأت مديره يها مهديرعامل در صهورت عهدم
دعوت کتبي آنان با دعوت کتبي اکثريت اعضاي هيأت مديره تشکيل ميگردد.
ماده  :26هيأت مديره جز در مواردي که به موجب اساسنامه اتخاذ تصميم درباره آنها در صالحيت مجامع عمومي قرار
داده شههده ،در سههاير مههوارد و بههراي تحقههق اهههداف ،موضههوع و عمليههات تعههاوني بهها رعايههت قههوانين و مقههررات
جاري و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومي و رعايت صرفه و صالح تعاوني و اعضا داراي اختيارات الزم جهت اداره امهور
تعاوني بوده و منجمله عهدهدار وظايف ذيل است:
 -1دعوت مجمع عمومي (عادي -فوقالعاده).
 -2اجراي اساسنامه و تصميمات مجامع عمومي و ساير مقررات مربوط.
 -3نصب و عزل و قبول استعفاي مديرعامل و نظارت بر عمليات وي و پيشنهاد حدود وظايف و اختيهارات و ميهزان
حقوق و مزاياي مدير عامل به مجمع عمومي.
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 -4قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضها بهه يکهديگر و اخهراج عضهو طبهق مقهررات
اساسنامه و دريافت استعفاي هر يک از اعضاي هيأت مديره.
 -1نظارت بر مخارج جاري شرکت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بازر  /بازرسان و تسليم به موقع گزارم مالي
و ترازنامه به مجمع عمومي.
-6تهيههه و تنظههيم طههرحههها و برنامهههههها و بودجههه و سههاير پيشههنهادات و ارايههه بههه مجمههع عمههومي جهههت
اتخاذ تصميم.
-1تهيه وتنظيم دستورالعملهاي داخلي تعاوني و تقديم آن به مجمع عمومي براي تصويب.
-8پيشنهاد آييننامه حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي هيأت مديره و پهادام آن کهه بايهد در چهارچوب ضهوابط
وزارت تعاون باشد ،جهت تصويب مجمع عمومي عادي.
-9تعيين نماينده يا وکيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها با حق توکيل غير.
-12تعيين نماينده از بين اعضاي تعاوني براي حضور در جلسات مجامع عمومي شرکتها و اتحاديههاي تعاوني کهه
تعاوني در آنها مشارکت دارد.
-11تعيين و معرفي صاحبان امضاي مجاز (يک يا دو نفر از اعضاي هيأت مديره به اتفاق مديرعامل) براي قراردادها
و اسناد تعهدآور تعاوني.
-12انجام ساير وظايف و تکاليفي که به موجب اين اساسنامه مستقيماً و يا به اعتبار تصهدي اداره امهور تعهاوني بهر
عهده هيأت مديره گذارده شده است.
ماده  :27هيأت مديره نماينده قانوني تعاوني است و ميتواند مستقيماً و يا با وکالت با حق توکيل ايهن نماينهدگي را در
دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سازمانها اعمال کند مسئوليت هيأت مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وکيل در مقابل
موکل است.
ماده  :28معامالت تعاوني با هريک از اعضا هيأت مديره ،مديرعامل ،بازر /بازرسان تابع آييننامهاي خواهد بهود کهه در
چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصويب مجمع عمومي عادي تعاوني ميرسد.
ماده  :29هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام ميدهد و هيچ يک از اعضاي هيهأت مهديره حهق نهدارد از
اختيههارات هيههأت  ،منفههرد ًا اسههتفاده کنههد مگههر در مههوارد خههاص کههه وکالههت يهها نماينههدگي کتبههي از طههرف
هيأت مديره داشته باشد .هيأت مديره ميتواند قسمتي از اختيارات خهود را بها اکثريهت سهه چههارم آرا بهه مهديرعامل
تفويض کند.
ماده  :31تحويل و تحول و انتقال مسئوليت از هيأت مديره سابق به هيأت مديره بعدي بايد بالفاصله بعد از تاريخ قبولي
سمت هيأت مديره و تأييد صحت انتخابات توسط وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعي صورت گيرد و کليهه اوراق و اسهناد و
دفاتر و حسابها و موجوديهاي تعاوني به هيأت مديره جديد تحويل و پس از ثبهت تغييهرات در اداره ثبهت شهرکتهها
ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده شود.
تبصره :شروع تصدي مشروط به اين است که در صورت«عدم فوت يا قبول استعفاء يا برکناري» هيأت مديره قبلي،
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مدت ماموريت آنها خاتمه يافته باشد .بعد از قانوني شدن شروع تصدي ،تا زماني که ترتيب معرفي امضهاهاي مجهاز داده
نشده هيأت مديره جديد ميتواند اختيارات محدودي را به هيأت مديره قبلي تفويض کند و در هر حال هر اقدام بايد با
تصميم هيأت مديره جديد باشد.
ماده  :31مراتب نقل و انتقال بايد در صورت مجلس منعکس و به امضاي اکثريت اعضاي هيأت مديره سهابق و اعضهاي
هيأت مديره جديد و بازر  /بازرسان شرکت برسد .صورتمجلس مذکور بايد جزو اسناد شرکت نگهداري شود.
تبصره  :در صورتي که اعضاي هيأت مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصرف غيهر مجهاز در امهوال غيهر و
خيانت در امانت تحت تعقيب قرار ميگيرند.
ماده  :32استعفاي هريک از اعضاي هيأت مديره تا تعيين عضو جديد و قبهولي سهمت آن رافهع مسهئوليت نسهبت بهه
وظايف نخواهدبود.
ماده  :33هيچ يک از اعضاي هيأت مديره يا بازر  /بازرسان  /يا مديرعامل تعاوني نميتوانند سمت بازرسي يا مديريت
عامل و يا عضويت هيأت مديره شرکت تعاوني ديگر را با موضوع و فعاليت مشابه قبول کند.
ماده  :34نخستين هيأت مديره تعاوني موظف است ظرف يک ماه از تاريخ جلسه مجمع عمومي عهادي بهراي ثبهت در
مراجع ذيصالحيت اقدام کند.
ماده  :35داوطلبان عضويت در هيأت مديره و يا بازرسي و يا مديريت عامل تعاوني بايد واجد شرايط زير باشند:
تابعيت جمهوري اسالمي ايران
-1
ايمان و تعهد عملي به اسالم(درتعاونيهاي متشکل ازاقليتهاي ديني شناخته شده درقانون اساسهي تعههدعملي بهه
-2
دين خود)
دارابودن اطالعات ياتجربه الزم براي انجام وظايف متناسب با آن تعاوني
-3
عدم ممنوعيت قانوني و حجر
-4
عدم عضويت در گروههاي محارب و عدم ارتکاب جرايم بر ضد امنيت و جعل اسناد
-1
عدم سابقه محکوميت ارتشاء ،اختال  ،کالهبرداري ،خيانت در امانت ،تدليس ،تصرف غيرقانوني در اموال دولتي و
-6
ورشکستگي به تقصير.
 -3بازرسی

ماده  :36مجمع عمومي عادي  .........نفر از اشخاص حقيقي يا حقوقي را براي مدت يهکسهال مهالي بهه عنهوان بهازر /
بازرسان انتخاب مي کند ،انتخاب مجدد آنان بالمانع است.ضمنا"مجمع عمومي ............نفررابهه عنهوان بهازر علهي البهدل
انتخاب ميکند.
تبصره  :1در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفاي بازر  /هريک از بازرسان اصهلي ،هيهأت مهديره مکلهف اسهت
ظرف ده روز بازر  /بازرسان عليالبدل را به ترتيب آراء بيشتر براي بقيه مدت دعوت نمايد.
تبصره  :2حقالزحمه و پادام بازرسان با تصويب مجمع عمومي تعيين ميگردد.
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تبصره  :3تا زماني که بازر
بازرسي را به عهده دارند.

 /بازرسان جديد انتخاب و قبولي سمت نکردهاند بازر

 /بازرسان قبلي کماکان مسهئوليت

ماده  :37وظايف بازرسان تعاوني به شرح زير است:
نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معامالت انجام شده با اساسنامه و قوانين و مقهررات
-1
و دستورالعملهاي مربوطه.
رسيدگي به حسابها ،دفاتر ،اسناد و صورتهاي مالي ازقبيل ترازنامهه وحسهابهاي عملکهرد سهودوزيان ،بودجهه
-2
پيشنهادي وگزارم هيات مديره به مجمع عمومي شخصاً ،و يا در صورت لزوم با استفاده از کارشنا که در اين صهورت
پرداخت هزينه کارشنا با تصويب مجمع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود.
رسيدگي به شکايات اعضا و ارايه گزارم به مجمع عمومي و مراجع ذيربط.
-3
تذکر کتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور شرکت به هيأت مديره و مديرعامل و تقاضاي رفع نقص.
-4
نظارت بر انجام حسابرسي و رسيدگي به گزارم هاي حسابرسي و گزارم نتيجه رسهيدگي بهه مجمهع عمهومي
-1
تعاوني و مراجع ذيربط.
تبصره :1بازر  /بازرسان موظفند گزارم جامعي راجع به وضع تعاوني به مجمع عمهومي عهادي تسهليم کننهد .گهزارم
بازر بايد الاقل  12روز قبل از تشکيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز تعاوني آمهاده باشهد.
در صورتي که تعاوني بازرسان متعدد داشته باشد هريک ميتوانند به تنهايي وظايف خود را انجام دهند .ليکن کليه
بازرسان بايد گزارم واحدي تهيه کنند در صورت وجود اختالف نظر بين بازرسان موارد اختالف با ذکر دليل در گزارم
ذکر خواهد شد.
تبصره  :2بازر

 /بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي ميتواند  /ميتوانند بدون حق راي در

جلسات هيأت مديره شرکت کند  /کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاري تعاوني اظهار دارد  /دارند.
ماده  :38در صورتي که هريک از بازرسان تشخيص دهد که هيأت مديره و يا مديرعامل در انجام وظايف محوله مرتکب
تخلفاتي گرديده است و به تذاکرات ترتيب اثر نميدهد مکلف است از هيأت مهديره تقاضهاي برگهزاري مجمهع عمهومي
فوقالعاده براي رسيدگي به گزارم خود را بنمايد.
ماده  :39بازر يا بازرسان نسبت به تخلفاتي که در انجام وظايف خود مرتکب ميشوند طبق قواعد عمومي مربهوط بهه
مسئوليت مدني مسئولند.
فصل چهارم :مقررات مالي

ماده  :41ابتداي سال مالي تعاوني اول  .......................ماه و انتهاي آن آخر  ................ماه همان سال/سال بعد خواهد بود به
استثناي سال اول تاسيس که از تاريخ تشکيل تا پايان  ........................ماه است.
ماده  :41هيأت مديره موظف است نسخهاي از گزارمها ،صورتهاي مالي تا پايان دوره از قبيهل ترازنامهه و حسهابههاي
عملکرد و سود و زيان ،پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 32
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روز قبل از تاريخ تشکيل جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه براي رسيدگي به بازر  /بازرسان تسليم نموده و عالوه بر آن
هر سه ماه يکبار تراز آزمايشي حسابهاي تعاوني را همراه با تجزيه و تحليل فعاليت سه ماهه تعهاوني تهيهه و در اختيهار
بازر /بازرسان قرار دهد و نسخهاي از آنها را نيز به وزارت تعاون کارورفاه اجتماعي ارسال دارد.
ماده  :42هريک از اعضا در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني ميتواندگزارم و يها شهکايت خهود را بهه
بازر  /بازرسان اعالم نمايد و در صورت عدم اخذ نتيجه و باقي بودن به شهکايت بها وزارت تعهاون مکاتبهه کنهد .هيهأت
مديره مکلف به اجراي نظر وزارت مزبور که به طور کتبي و رسمي ابالغ ميشود خواهد بود .مديران تعهاوني موظفنهد بها
کارشناسان و حسابر يا حسابرسان رسمي منتخب وزارت تعاون کارورفاه اجتماعي همکهاري بنماينهد و کليهه اسهناد و
مدارک مورد نياز را در اختيارشان قرار دهند.
ماده  :43در تهيه و تنظيم اسناد حسابداري و دفاتر قانوني و صورتهاي مالي ،رعايت اصول ،موازين و رومهاي متداول
وقابل قبول و قوانين و مقررات جاري الزامي است.
ماده  :44هدايا و کمک هاي بالعوض در صورتي که از طرف اعطا کننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد ،اگرنقدي
باشد به حساب درآمد ،واگرغيرنقدي باشدتقويم وبه حساب درآمد منظورخواهدشد.
ماده  :45افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و موسسات اعتباري داراي مجوز پس از تصويب هيأت مهديره بها امضهاهاي
مجاز معرفي شده از طرف هيأت مديره امکانپذير خواهد بود.
ماده  :46سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب زير تقسيم ميشود:
-1از حداقل پنج درصد به باال با تصويب مجمع عمومي عادي ،به عنوان ذخيره قانوني منظور ميشود.
-2حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمهومي
عادي به حساب مربوطه منظور ميگردد و نحوه مصرف آن با تصويب مجمع عمومي عادي است.
 -3چهار درصد از سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزم به بانک توسعه تعاون واريز ميگردد.
-4درصدي از سود جهت پادام به اعضا ،کارکنان ،مديران و بازرسان به پيشهنهاد هيهأت مهديره و تصهويب مجمهع
عمومي عادي تخصيص داده ميشود.
-1پس ازوضع وجوه فوق باقيمانده سود خالص ...............................................................................................تقسيم ميگردد.
تبصره  :1ذخيره قانوني تا زماني که مبلغ کل ذخيره حاصل از درآمدهاي مذکور به ميزان يک چهارم معهدل سهرمايه سهه
سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.
تبصره  :2تعاوني ميتواند با تصويب مجمع عمومي عادي تا حداکثر يک دوم ذخيره قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به
کار برد ،استفاده مجدد از باقيمانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نيست.
تبصره  :3هيأت مديره مي تواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عمومي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه
و عامالمنفعه تخصيص دهد.

منشی مجمع

رئیس مجمع
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فصل پنجم :مقررات عمومي
ماده  :47هريک از دستگاهها ،شرکتها و مؤسسات موضوع ماده  11قانون بخش تعهاوني کهه بهدون عضهويت ،در تعهاوني
مشارکت يا سرمايهگذاري کرده باشد ميتوانند نمايندهاي براي نظارت در تعاوني و حضهور در جلسهات مجمهع عمهومي و
هيأت مديره به عنوان ناظر داشته باشند.
ماده  :48انحالل ،ادغام يا تغيير موادي از اساسنامه تعاوني که مغاير شروط و قراردادهاي منعقده بها منهابع تهامينکننهده
اعتبار و کمک مالي و امکانات مختلف و سرمايهگذاري و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود.
ماده  :49در صورتي که مجمع عمومي فوقالعاده تغييربعضي ازمواد اساسنامه راتصويب کند در صورت تأييد وزارت تعهاون
کارورفاه اجتماعي (از جهت انطباق با قوانين بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.
ماده  :51کليه اموالي که ازمنابع عمومي ،دولتي وبانکها دراختيارتعاوني قرارگرفته باانحالل آن بايدمستردگردد.
ماده  :51ادغام تعاوني ياانحالل آن تابع ضوابط مقرردرقانون بخش تعاوني وآيين نامه هاي اجرايي مربوط ميباشد.
ماده :52در صورت بروز اختالف بين تعاوني و اعضاي آن و يا بين تعاوني و ساير شرکتههاي تعهاوني بها موضهوع فعاليهت
مشابه ،موضوع اختالف براي داوري به صورت کدخدا منشي به اتحاديه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچهه بهين تعهاوني و
اتحاديه ذيربط آن ،اختالفي بروز نمايد ،موضوع اختالف به اتاق تعاون مربوط جههت داوري (بهه صهورت کدخهدا منشهي)
ارجاع ميشود .در صورت بروز اختالف بين تعاوني و ساير تعاونيهايي که موضوع فعاليت آنها مشهابه نباشهد اتهاق تعهاون
مرجع داوري (به صورت کدخدا منشي) خواهد بود.
اين اساسنامه در  12ماده و ..........تبصره در مجمع عمومي ..................................مورخ  ........................به تصويب رسهيد وانچهه
درآن درآن پيش بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصادجمهوري اسالمي وقانون شرکتهاي تعاوني (درمواردي کهه بهه
قوت خودباقي است)وآيين نامه ها ودستورالعمل هاي قانوني وقراردادهاي منعقده بين شهرکت واعضها وياموسسهات طهرف
قرارداد ميباشد.
هیات رئیسه مجمع :
رئیس

نايب رئیس

منشی

ناظران

تذکر(:درشركتهاي تعاوني كمتراز 011نفرعضو،هيات رئيسه مجمع  3نفر شامل رئيس -منشي ودونفرناظرميباشالد.درتعاونيهاي بالاالي
011نفرعضو ،هيات رئيسه مجمع  3نفرشامل رئيس –نايب رئيس –منشي و3نفرناظرميباشد)
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