دستورالعمل نحوه تعیین آراء در مجمع نمایندگان هریک ازاتاقهای تعاون موضوع تبصره
()2ماده() 95قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسالمی ایران
ماده-1در اجرای مفاد تبصره ( )2ماده ( )95قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب  0731و
اصالحیه آن –که دراین دستورالعمل" قانون " نامیده میشود -ونیزبه منظورامکان حضورانواع تعاونیهادرهیات مدیره
هراتاق تعاون موضوع ماده" 01قانون"تعداد آرای نمایندگان در مجمع نمایندگان هریک ازاتاقهای تعاون به شرح این
دستورالعمل تعیین میگردد دراین دستورالعمل منظور ازوزارت حسب مورد ستاد وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی
یااداره کل استان مربوط است.
ماده  -2تعدادآرای مجمع نمایندگان درهراتاق تعاون به شرح جدول شماره ()0تعیین میگردد.
جدول شماره :0اعضا وتعداد آراءمجمع نمایندگان اتاق ها:
اتاق تعاون
-1شهرستان

-2استان

اعضای مجمع نمایندگان
 -0نمایندگان اتحادیههای تعاونی
شهرستانی دارای کارت عضویت
اتاق شهرستان

تعداد رأی
-0 -0به تعداد رأی شرکتهای
تعاونی عضو اتحادیه شهرستانی

 -2نمایندگان شرکتهای با فعالیت
مشابه فاقد اتحادیه شهرستانی
اتاق
عضویت
کارت
دارای
شهرستان
 -0رؤسای هیات مدیره اتاقهای
تعاون شهرستانها

 -2-0به تعداد رأی شرکتهای
تعاونی فاقد اتحادیه شهرستانی

 -0-2به تعداد مجمع آرای حاصل
ازبندهای ()0و( )2موضوع اتاق
شهرستان.

 -2نمایندگان اتحادیههای تعاونی
شهرستانی ،فاقد اتاق تعاون
شهرستان دارای کارت عضویت
اتاق استان

 -2-2به تعداد رأی شرکتهای عضو
اتحادیه شهرستانی

 -7نمایندگان اتحادیههای تعاونی
استانی دارای کارت عضویت اتاق
استان

 -7-2به تعداد رأی اتحادیه های
شهرستانی عضو اتحادیه های
استانی به عالوه رای شرکتهای
که
شهرستانی
فاقداتحادیه
تعاونی
مستقیما"عضواتحادیه
استانی باشند.
 -0-7به تعداد مجموع آرای حاصل

 -0رؤسای هیات مدیره اتاقهای
تعاون استانها

ازبندهای ( )0و ( )2و ( )7اتاق استان

-3مرکزی
 -2نمایندگان اتحادیههای تعاونی
استانی ،فاقد اتاق تعاون استان
دارای کارت عضویت اتاق مرکزی

 -2-7به تعداد آرای حاصل ازردیف
()7اتاق استان

 -7نمایندگان اتحادیههای تعاونی
سراسری(کشوری وملی) دارای
کارت عضویت اتاق مرکزی

 -7-7به تعداد رأی اتحادیه های
استانی عضو اتحادیه سراسری.به
های
اتحادیه
رای
عالوه
شهرستانی عضواتحادیه سراسری
شرکتهای
رای
عالوه
به
عضواتحادیه سراسری

تبصره  -1روسای هیات مدیره اتاقهای تعاون ونمایندگان شرکتها واتحادیه های تعاونی عضومجمع نمایندگان ،
اشخاص حقیقی هستند که بادردست داشتن معرفی نامه رسمی ازسوی هیات مدیره  ،شخصا" درمجمع
نمایندگان شرکت میکنند.
تبصره-2درردیف های ( )7-2و( ) 7-7جدول شماره یک  ،تعداد رای اتحادیه های شهرستانی  ،مانند ردیف ()0-0
ودرردیف ( )7-7تعداد رای اتحادیه های استانی مانندردیف ( )7-2محاسبه میشود.
تبصره -3مادام که عضواتاق تعاون طبق مقررات لغوعضویت نشده باشد ،عضویت وی معتبر وآرای آن شمارش
خواهدشد.
تبصره  -4درصورت عضویت مضاعف هرشرکت ویااتحادیه تعاونی ،درشرکتها واتحادیه های تعاونی غیرمشابه واتاق
تعاون مربوط ،آراء درهمه آنها شمارش خواهدشدولی درصورت عضویت مضاعف درشرکت ویااتحادیه تعاونی مشابه،
آراء درهیچیک ازموارد مشابه قابل شمارش نخواهدبود.
تبصره -5صرفا" آرای ان دسته ازشرکتها واتحادیه های تعاونی که براساس"قانون" تاسیس شده یابراساس ماده
(" )05قانون " باتایید"وزارت " اساسنامه خودرابا"قانون" تطبیق داده وتحت نظارت "وزارت" باشندقابل شمارش است.
تبصره-6شرکتهای تعاونی سهامی عام موضوع بند () 5ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )44قانون
اساس ،به موجب بند()9ماده( )02آن قانون مجازبه عضویت دراتاقهای تعاون بوده وآرای آنها قابل شمارش است.
ماده-3درمجمع نمایندگان اتاق تعداد آراءشرکتهای تعاونی به شرح جدول شماره  2تعیین میگردد.
جدول شماره :2تعدادآرای شرکتهای تعاونی
ماده
0

نوع تعاونی


تعدادرای

شرکتهای تعاونی تولیدی وخدماتی اعم از
کشاورزی ،صنعتی،معدنی،عمرانی و ساختمانی

پنج برابرتعداد اعضا

،تولید فرش دستباف،تولیدی صنایع دستی،
بهداشتی درمانی ،آموزشی ،فرهنگی و هنری،
فنی مهندسی،رایانه ای،مخابراتی و.....


مالحظه:درتعاونیهای سهامی عام،
منظورازعضو،سهامدارحقیقی

شرکتهای تعاونی سهامی عام (باهرموضوع

یاحقوقی است.

فعالیت)
2



7



شرکتهای تعاونی توزیعی مسکن واعتبار

4



شرکتهای تعاونی توزیعی مصرف ومرزنشینان

یک هفتم تعداداعضا

9



شرکتهای تعاونی شهرستانی سهام عدالت

یک چهلم تعداداعضا

شرکتهای تعاونی توزیعی تامین نیازمشاغل
تولیدی و خدماتی:اعم ازبخشهای کشاورزی ،
صنعت و معدن ،ساختمان ومسکن،صنوف تولیدی
وخدمات

فنی،

فرشبافان،صاحبان

دوبرابرتعداداعضا

صنایع

دستی،پزشکان ،دندانپزشکان  ،حمل ونقل،صنوف
توزیعی وخدماتی و.......
معادل تعداد اعضا

تبصره-1درشرکتهای تعاونی تولید-توزیع ،یاچندمنظوره باموضوع فعالیت متعدد(نظیرتوسعه وعمران شهرستانی
وتوسعه دهستانی)تعداد آراء  ،فقط درموضوعی که تعاونی اقدام به اخذمجوزازدستگاه تخصصی نموده وفعالیت
مینماید،شمارش میشود درصورت داشتن بیش ازیک مجوزفعالیت ،تعاونی مجازاست یکی ازفعالیت هاراانتخاب

وازحق رای ان مطابق جدول شماره  2استفاده نمایدتاقبل ازدریافت مجوزفعالیت ،آرای اینگونه تعاونیها مطابق ماده 0
جدول شماره  2محاسبه وشمارش خواهدشد.
تبصره -2درشرکتهای تعاونی صرفا" رای اشخاصی قابل شمارش است که واجدشرایط ماده(")5قانون"بوده
وقانونا"عضو"تلقی شوند ،لذاافرادتحت پوشش خدمات تعاونی که "عضو" تلقی نمیشوند فاقد رای خواهندبود.
ماده -4برای حضوردرمجمع نمایندگان اتاقهای تعاون  ،دارابودن " گواهی تعداد آراء" از "وزارت"به تاریخ حداکثر یک
سال قبل از تشکیل جلسه الزامی است .این گواهی نافی حق مقام دعوت کننده برای رسیدگی وتشخیص تعداد
آراء نیست .درصورت اختالف مقام دعوت کننده باید حداقل هفت روز قبل ازبرگزاری مجمع مراتب رابه همراه دالیل
ومستندات جهت تعیین تکلیف به " وزارت" اعالم نماید.
تبصره -مالک تعداد آراء وصدور"گواهی تعدادآراء" آخرین آمارموجوددرسامانه آمارهای ثبتی میباشدکه باتوجه به یکی
ازموارد ذیل ثبت شده است:
اولین فهرست اعضا که به موجب ماده" 10قانون" حسب مورد با تایید "وزارت "به ثبت رسیده باشد. "دفترثبت سهام"شرکت واتحادیه تعاونی که پلمپ بوده ونقل وانتقال سهام اعضا وهویت وامضاوآدرس طرفین درآندرج گردیده باشد.
درصورت فقدان "دفترثبت سهام" ،تعداد اعضایی که درآخرین صورتجلسه مجمع عمومی برگزارشده درج وتایید شدهباشد.
ماده  -5مقام دعوت کننده مجمع نمایندگان موظف است فهرست اعضاءاتاق تعاون -مشتمل بر نام و تعداد آرائ آن
هارا -تهیه کرده و به همراه مدارک نمایندگی  ،ضمن اعالم به نمایندگان ،بعدازرسمیت جلسه به هیات رئیسه سنی
مجمع،تحویل نماید .هیات رئیسه موظف است مدارک تحویل شده را کنترل وازصحت آن ها اطمینان حاصل
نماید.درصورت اعتراض هریک ازنمایندگان عضومجمع  ،یانمایندگانی که ازحضور انها درمجمع نمایندگان جلوگیری شده
است ،هیات رئیسه مذکور موظف است بااعالم تنفس درهمان جلسه  ،به موضوع رسیدگی وتصمیم مقتضی
اتخاذکند.درموارد اختالفی  ،نظرنماینده "وزارت " که درجلسه حضوردارد،مالک عمل خواهدبود.
ماده -6این دسترالعمل باشش ( )6ماده ونه()5تبصره جایگزین دستورالعمل شماره  0/74406مورخ 51/1/01
خواهدبود وازتاریخ ابالغ الزم االجراست.

] . 0[1طبق بخشنامه ی شماره ی  0/20211مورخ  88/4/22وزارت تعاون ،از تاریخ صدور این بخشنامه آراء
تعاونیهای سهام عدالت به ازاءهر  91عضو یک رأی محاسبه خواهد شد.

