
)بااخرین اصالحات یین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایرانآ
(29سال   

  

 (1)«فصل اول ـ کلیات و چگونگی ثبت و تشکیل تعاونی ها» -فصل اول  

 (9):در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روندـ 1ماده

 ـ و اصالحات بعدی آن۰۷۳۱اقتصاد جمهوری اسالمی ایران ـ مصوب  قانون بخش تعاونی الف ـ قانون:

 ـ و اصالحات بعدی آن۰۷۳۱قانون شرکت های تعاونی ـ مصوب  ب ـ قانون شرکت های تعاونی:

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پ ـ وزارت:

های  شرکت های تعاونی متعارف، شرکت های تعاونی سهامی عام، اتحادیه ت ـ بخش تعاونی:

 تعاونی و اتاق های تعاون

قانون اجرای  (۰۱( و ماده )۰( ماده )۹شرکت های موضوع بند ) ث ـ شرکت تعاونی سهام عام:

 ـ و اصالحات بعدی آن۰۷۳۱( قانون اساسی ـ مصوب ۴۴سیاست های کلی اصل )

لی ( قانون اجرای سیاست های ک۰( ماده )۳شرکت های موضوع بند ) ج ـ شرکت تعاونی متعارف:

 ـ و اصالحات بعدی آن۰۷۳۱( قانون اساسی ـ مصوب ۴۴اصل )

 شرکت های تعاونی متعارف و اتحادیه های تعاونی چ ـ تعاونی:

 ( قانون۱۳شرکت های تعاونی موضوع ماده ) ح ـ تعاونی توزیع:

: یکی از اقسام شرکت های تعاونی توزیع شامل تعاونی خ ـ تعاونی تأمین نیاز مصرف کنندگان

 ( قانون شرکت های تعاونی۳۳( و )۳۴(، )۳۰(، )۳۹ضوع مواد )های مو

یکی از اقسام شرکت های تعاونی توزیع با عضویت هر گروه شغلی  د ـ تعاونی تأمین نیاز مشاغل:

از قبیل کشاورزان، دامداران، صیادان، فرشبافان، فعاالن صنایع دستی، فعاالن مشاغل خانگی و 

ک و متوسط، صنوف تولیدی و غیرتولیدی و پیمانکاران ساختمانی و خوداشتغاالن، صاحبان صنایع کوچ

( ۳۷)مشاوران، صاحبان وسایط نقلیه و نظایر اینها و یا تلفیقی از آنها و شامل تعاونیهای موضوع مواد

 قانون شرکت های تعاونی( ۹۴(و)۹۷(،)۹۱(،)۳۳،)

کت های تعاونی و شامل ( قانون شر۹۱شرکت های تعاونی موضوع ماده ) ذـ تعاونی اشتغالزا:

 ( قانون۱۱تعاونی های تولیدی موضوع ماده )

( قانون شرکت های ۳۳( و )۳۳شرکت های تعاونی موضوع مواد ) رـ تعاونی های آموزشگاه ها:

 تعاونی

شخص حقیقی یا حقوقی صاحب سهم ولی غیر عضو تعاونی موضوع ماده  زـ سهامدار غیرعضو:

 ( قانون اساسی۴۴اصل ) ( قانون اجرای سیاست های کلی۰۱)

 ( قانون۷۱( و )۷۰هیئت موضوع مواد ) ژـ هیئت مؤسس:

 ( قانون۳۰: مجوز موضوع ماده )س ـ مجوز تشکیل و ثبت

نامه وزارت یا واحدهای استانی یا شهرستانی آن مبتنی بر تأیید مدارکی که باید در  ش ـ تأییدنامه:

 .مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد

( قـانون مدیریت خدمات ۳دستـگاه های اجرایی مـوضوع مـاده ) اجرایی: ص ـ دستـگاه های

 ـ۰۷۱۱( قانون محاسبـات عمومی کشور ـ مصوب ۳ـ و مـاده)۰۷۳۱کشوری ـ مصوب

ادغام یک یا چند شرکت با محو شخصیت حقوقی در یک شرکت موجود با  ض ـ ادغام یک جانبه:

 حفظ شخصیت حقوقی شرکت موجود

ادغام دو یا چند شرکت با یکدیگر با محو شخصیت حقوقی آنها و ایجاد  چند( جانبه: ط ـ ادغام دو )یا

 یک شرکت جدید

طرح تشکیل »برای تشکیل و ثبت تعاونی، هیئت مؤسس تعاونی موظف است ابتدا فرم  ـ9ماده

به شرح پیوست را که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است تکمیل و جهت تصویب به « تعاونی

 .ت ارائه نمایدوزار

در صورتی که براساس سایر مقررات قانونی، درج موارد دیگری در فرم مذکور ضروری باشد با ـ 1تبصره

 .پیشنهاد مشترک وزارت و دستگاه اجرایی ذی ربط موضوع فعالیت بالمانع است

ستند تعاونی های آموزشگاه ها با عضویت دانش آموزان از شمول این آیین نامه مستثنی ه ـ9تبصره



و مقررات آنها طبق دستورالعملی است که به تصویب وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و 

 .پرورش می رسد

 (۳).سازمان مـرکزی تعاون روسـتایی ایران از شمول این آیین نامه مستثنی می باشدـ ۳تبصره

بت یا منفی خود یا کارگروه وزارت پس از دریافت طرح و مدارک آن، ظرف ده روز کاری نظر مثـ ۳ماده

موضوع این ماده را در خصوص تصویب طرح به هیئت مؤسس اعالم می نماید. وزارت در صورت منفی 

بودن پاسخ، دالیل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و مدارک مورد نیاز را برای صدور مجوز تشکیل 

مستلزم اخذ مجوز فعالیت و نظایر آن از  و ثبت اعالم خواهد کرد. در مواردی که انجام فعالیت تعاونی

دستگاه های اجرایی باشد، به منظور تسهیل و تسریع صدور انواع مجوزها برای بخش تعاونی و ایجاد 

پنجره واحد، کارگـروهی حسـب مورد در وزارت و یا در استـان ها و شـهرستان ها به ریاست نماینده 

یی ذیربط در صدور مجوزها تشکیل و طی مدت مذکور در وزارت و عضویت نمایندگان دستگاه های اجرا

 .خصوص تصویب طرح و اعالم مدارک مورد نیاز تصمیم می گیرد

 .بررسی طرح تشکـیل تعاونی منوط به کامل بـودن طرح و مدارک مربوط است ـ1تبصره

اه های طرح تشکیل تعاونی را می توان به صورت الکترونیکی ارسال نمود و وزارت و دستگ ـ9تبصره

 .اجرایی ذی ربط باید شرایط الزم را فراهم کنند

حداقل سرمایه برای تشکیل تعاونی نباید از ده درصد سرمایه گذاری مورد نیاز کمتر باشد و  ـ۳تبصره

در صورتی که در سایر قوانین و مقررات برای موضوع فعالیت حداقل میزان سرمایه تعیین شده باشد 

 .رعایت آن الزامی است

در شرکتهای تعاونی اشتغالزا، مدرک تحصیلی، تجربه و یا مهارت اعضاء باید متناسب با  ـ۴هتبصر

 .مشاغل مورد نیاز طرح باشد

برای تشکیل تعاونی ها، وزارت امکان آموزش نماینده هیئت مؤسس را به نحوی فراهم می  ـ ۵تبصره

ل ها و محتوا به عهده وزارت کند که در دوره آموزشی رایگان یک روزه شرکت نمایند. تعیین سرفص

است و اجرای دوره های مذکور از طریق اتاق تعاون یا اتحادیه تعاونی و یا شرکت های تعاونی مربوط 

 (۴).انجام می گیرد

( برای صدور ۷در اتخاذ تصمیم وزارت و سایر دستگاه های اجرایی و کارگروه موضوع ماده ) ـ۴ماده

 (۵).نی و اولویت بخش تعاونی ضروری استمجوزها، رعایت سند توسعه بخش تعاو

در صورت تصویب طرح تشکیل تعاونی، هیئت مؤسس باید اقدامات زیر را تحت نظارت وزارت  ـ ۵ماده

 :انجام دهد

الف ـ تهیه اساسنامه پیشنهادی در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت و منطبق با طرح مصوب موضوع 

 ( این آیین نامه۱ماده )

 اب به نام تعاونی در شرف تشکیل در یکی از بانک ها یا مؤسسات اعتباری مجازب ـ افتتاح حس

پ ـ دعوت به عضویت افراد واجد شرایط در موارد الزم، ضمن اعالم خالصه ای از کلیات طرح و 

اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت، مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب 

لتأدیه هر یک از اعضاء و ذکر نحوه صدور آگهی های بعدی تا تشکیل اولین افتتاح شده و مبلغ الزم ا

 مجمع عمومی عادی

ت ـ بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت، دریافت گواهی واریز وجه الزم التأدیه 

 سهام آنها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی

نقدی داوطلبان عضویت که باید متناسب و مورد نیاز طرح و با توافق همه بوده و یا ث ـ ارزیابی آورده غیر

 .توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید شده باشد

 ج ـ انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی و ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت

 چ ـ ثبت نام از نامزدهای تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی

ح ـ انجام سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و 

 .تعیین هیئت مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی عادی

داوطلبان تصدی سمت های اولین هیئت مدیره یا بازرسی تعاونی ها باید مدارک مورد نیاز را  ـ1تبصره

 .بات موضوع فصل چهارم این آیین نامه به هیئت مؤسس تحویل نمایندبراساس مقررات نظارت بر انتخا

اعضایی که با مصوبه اولین مجمع عمومی درخصوص اساسنامه موافق نباشند، می توانند ـ  9تبصره



در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند، در این صورت سرمایه تعاونی با کسر وجوه سهام 

رسید و هیئت مدیره بالفاصله پس از ثبت تعاونی مکلف به بازپرداخت این اشخاص به ثبت خواهد 

 .وجوه واریزی آنها خواهد بود

( قانون می باشد و ۷۷ماده ) (۷)نحوه تشکیل مجمع عمومی طبق آیین نامه موضوع تبصره ـ ۳تبصره

ن نامه چگونگی نظارت بر انتخابات هیئت مدیره و بازرسان طبق مقررات موضوع فصل چهارم این آیی

 (6).خواهد بود

اولین هیئت مدیره تعاونی پس از اعالم قبولی سمت باید برای اخذ مجوز تشکیل و ثبت  ـ 6ماده

( این آیین نامه را به وزارت ۷تعاونی و نیز اخذ مجوز فعالیت، مدارک مورد نظر و اعالمی موضوع ماده )

ی ارسال کند. وزارت حسب مورد رأساً یا از تحویل نموده و یا از طریق سامانه مربوط به صورت الکترونیک

طریق کارگروه موضوع ماده یادشده درخصوص صدور مجوزهای مذکور اقدام خواهد کرد. در صورت کامل 

در صورت نیاز( باید ظرف سی روز صادر )بودن مدارک مذکور، مجوز تشکیل وثبت و نیز مجوز فعالیت 

 (7).شود

ونی موظفند اقدامات الزم را درخصوص تشکیل تعاونی ظرف هیئت مؤسس و هیئت مدیره تعاـ 7ماده

شش ماه از پذیرش اولین عضو و یا سهامدار غیرعضو تعاونی به عمل آورند. در صورتی که ظرف شش 

ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله همه داوطلبان، تعاونی توسط هیئت مدیره ثبت نشود، هر 

د وجوه پرداختی خود به وزارت مراجعه نماید، در این صورت وزارت صاحب سهمی می تواند برای استردا

ظرف ده روز کاری با حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها به موضوع رسیدگی و در صورت عدم توافق 

 .دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد

رعامل با حق توکیل هیئت مدیره در اولین جلسه خود به یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدی ـ1تبصره

 .( قانون انجام دهد۳۰به غیر وکالت می دهد تا تشریفات قانونی ثبت تعاونی را با رعایت ماده )

در صورتی که هر یک از اعضای مؤسس، مراحل تشکیل تعاونی را منطبق با قوانین و مقررات  ـ9تبصره

 .ارت اعالم نمایدنداند، می تواند با ارائه مدارک الزم مراتب را به طور کتبی به وز

هرگاه تعاونی که درخواست آن از طرف وزارت رد شده است به تصمیم مذکور اعتراض ـ ۳تبصره

داشته باشد می تواند ظرف ده روز کاری اعتراض خود را همراه با دالیل و مدارک مربوط به تقاضا و 

( قانون اجرای سیاست ۳رونوشت اعالم نظر مبنی بر رد تقاضا به ستاد سرمایه گذاری موضوع ماده )

 .قانون اساسی ارسال نماید(۴۴)های کلی اصل

در صورتی که مجوز تشکیل و ثبت تعاونی به طور قطعی رد شود، وزارت بالفاصله دستور ـ ۴تبصره

 (8)استرداد وجوه پرداختی داوطلبان را خواهد داد

 چگونگی ادغام شرکتهای تعاونی -فصل دوم  

توانند با رعایت مقررات این آیین نامه، بدون نیاز به تصفیه با یکدیگر  شرکت های تعاونی می ـ 8ماده

 :به صورت یک جانبه و دو یا چند جانبه با رعایت شرایط زیر ادغام شوند

 .الف ـ شرکت های مربوط باید از یک نوع و دارای هدف ها و عملیات مشابه باشند

از مجموع سرمایه، ذخیره های قانونی و ب ـ هنگام ادغام نباید مجموع زیان انباشته شرکت ها 

 .اندوخته های آنان بیشتر باشد

 .پ ـ ترتیب تصفیه بدهی ها، قابلیت قبول بستانکاران را داشته باشد

ت ـ مجموع اعضاء و سهامداران غیرعضو و سرمایه شرکت ناشی از ادغام کافی برای انجام هدف ها و 

 .برنامه های آن باشد

از ادغام منطبق با قوانین و مقررات ناظر به تشکیل و فعالیت تعاونی ها ث ـ وضعیت شرکت ناشی 

 .باشد

اعضاء و سهامداران غیر عضو شرکت های ادغام شونده یا طرف ادغام به ازای سهام خود و  تبصره ـ

براساس ارزیابی و محاسبه سهام معاوضی، حسب مورد سهام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید 

 (2)کنندرا دریافت می 

برای ادغام شرکت های تعاونی الزم است هیئت مدیره یا بازرس هر یک از شرکت ها یا ـ 2ماده

حداقل یک سوم اعضای آن، پیشنهاد ادغام را همراه با گزارش توجیهی الزم، جهت کسب موافقت 



به  کلی به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نمایند. در صورت تصویب پیشنهاد ادغام، مجمع عمومی

هیئت مدیره مأموریت می دهد که ظرف سه ماه طرح مشترک ادغام را که متضمن جزییات ادغام به 

ویژه موارد زیر است جهت ارائه به مجمع عمومی مشترک تهیه و به تصویب هیئت مدیره همه شرکت 

 :های طرف ادغام برسانند

 .یـرنده ادغام منتقل شوندـ توصیـف و ارزیابی ها و تعهداتی که باید به شرکـت جدید یا پذ۰

ـ تاریخ هایی که در آنها شرکت های مربوط، صورت های مالی مربوط به ادغام را قطعی و تنظیم ۱

 .نموده اند

 ـ تعیین بستانکاران و نوع طلب آنها به تفکیک و نحوه ایفای تعهدات شرکت۷

الح اساسنامه شرکت ـ طرح اساسنامه شرکت جدید یا شرکت پذیرنده ادغام چنانچه تغییر و اص۴

 پذیرنده ادغام مورد نظر باشد

ـ میزان و نسبت سهام در شرکت جدید یا پذیرنده ادغام در مقایسه با شرکت یا شرکت های طرف  ۳

 ادغام یا ادغام شونده

 ـ تبیین شیوه های ارزیابی بکاررفته و محاسبه سهام معاوضی ۱

 ه روش ارزش روز یا دفتریـ تعیین نحوه انتقال و ثبت دارایی ها از جمله ب۳

 (11)پیشنهاد ادغام باید همراه با قبول مطالبات بستانکاران به تصویب برسد تبصره ـ

هیئت مدیره شرکت های طرف ادغام و یا ادغام شونده و پذیرنده ادغام حسب مورد مکلفند  ـ11ماده

دعوت و صورتجلسه  ظرف یک هفته از تاریخ تصویب طرح مشترک در هیئت مدیره، نسخه ای از آگهی

مجامع عمومی مربوط را همراه با طرح مشترک مصوب هیئت مدیره، گزارش توجیهی و آخرین ترازنامه 

و صورت بدهی ها و مطالبات و گزارش حسابرسی را که بدین منظور باید تهیه شود، برای وزارت 

تیبی که برای دعوت ارسال نمایند. همچنین نسخه ای از مصوبات مجمع عمومی هر شرکت باید به تر

مجامع عمومی آن پیش بینی شده به اطالع اعضای سهامدار غیرعضو و بستانکاران رسیده و نیز در 

روزنامه رسمی کشور آگهی گردد. وزارت ظرف یک ماه از تاریخ دریافت مدارک فوق، نظر خود را دال بر 

نی و اساسنامه مربوط به شرکت های تأیید یا رد ادغام و انطباق یا عدم انطباق مجامع با مقررات قانو

 (11)تعاونی مربوط ابالغ می نماید

( مجمع عمومی مشترک ۰۱در صورت تأیید ادغام توسط وزارت به ترتیب مقرر در ماده)_ ـ11ماده  

( قانون، ظرف یک ماه از تاریخ ۷۳( ماده )۰شرکت های تعاونی مربوط باید با حد نصاب مقرر در تبصره )

 :زارت، تشکیل و اقدامات زیر را انجام دهددریافت تأیید و

 ـ تصویب طرح مشترک۰

 ـ تعیین سرمایه شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد ۱

ـ تصویب اساسنامه در ادغام دو یا چند جانبه )و در ادغام یک جانبه، چنانچه تغییر و اصالح اساسنامه ۷

 .(شرکت پذیرنده ادغام مورد نظر باشد

 شرکت های طرف ادغام یا ادغام شونده حسب مورد ـ قبول تعهدات۴

 ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان در ادغام دو یا چند جانبه ۳

 های شرکت تعاونی جدید نباید از مجموع های قانونی و اندوخته سرمایه ذخیره -1تبصره  

 .باشد های ادغام شده کمتر های شرکت های قانونی و اندوخته سرمایه: ذخیره

( ۷۷( ماده )۷نحوه دعوت و تشکیل مجمع عمومی مشترک مطابق آیین نامه موضوع تبصره ) ـ9تبصره

 (19).قانون خواهد بود

 ده مجمع، پس از اعالم قبولی باید ظرف دو هفته ازشهیأت مدیره انتخاب  - 19ماده  

وضوع متضمن تصمیمات مای از صورتجلسه مجمع عمومی تعاونی  تاریخ برگزاری مجمع، نسخه

 ، قبولی مدیران و بازرسان انتخاب شده و مجوز وزارت را به(۰۰بندهای ماده)

 روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسالمی ایران اداره ثبت شرکتها جهت ثبت و انتشار در

 (1۳).های مجمع را نیز به وزارت ارسال نماید ای از تصمیم ارائه نماید و نسخه

بت به باطل کردن ثبت شرکت های ادغام شده و اصالح اسناد و اداره ثبت شرکت ها نس ـ1۳ماده 

مدارک ثبت به نام شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت تعاونی جدید حسب مورد اقدام نموده و در ادغام دو 

 (1۴).یا چند جانبه شماره ثبت جدید می دهد



هدات، دیون، پس از ثبت ادغام در مرجع ثبت شرکت ها، تمامی دارایی ها، حقوق، تعـ 1۴ماده

مطالبات و کارکنان شرکت های موضوع ادغام به شرکت پذیرنده و یا شرکت جدید منتقل خواهد شد. 

هیئت مدیره شرکت جدید یا پذیرنده ادغام حسب مورد موظف است بالفاصله نسبت به تهیه دفاتر 

عهدات مندرج در دفاتر هر قانونی جدید یا اصالح دفاتر قانونی خود اقدام و اقالم دارایی ها، بدهی ها و ت

شرکت تعاونی  .یک از شرکت های ادغام شده را در دفترهای قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید

جدید یا پذیرنده ادغام از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکت های طرف ادغام یا ادغام شونده 

 (1۵).)حسب مورد( خواهد بود

 یهاچگونگی انحالل و تصفیه تعاون -فصل سوم  

های تعاونی، براساس مقررات این  ( قانون، شرکتها و اتحادیه۳۱و  ۳۳، ۳۴در اجرای مواد ) - 1۵ماده  

 .شوند نامه، منحل و تصفیه می آیین

العاده به  فوق گیری مجمع عمومی شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف است پس از تصمیم - 16ماده  

 شهرداریهایی را که در قبال گرفتن ولتی، بانکهایاهای عمومی یا د انحالل، موافقت کتبی دستگاه

تعهداتی به آنها نموده است، امتیازات یااعتبارات  و –اعم از منقول یا غیر منقول  -سرمایه یا اموال 

 العاده، جهت گرفتن مجوز به همراه مدارک مربوط به تشکیل و تصمیم مجمع عمومی فوق و جلب

 (16).انحالل، به وزارت ارائه نماید

ها ثبت نشده باشد، هرتصمیم یا اقدامی  تا زمانی که انحالل تعاونی در اداره ثبت شرکت - 17ماده  

 .باشد می اعتبار در جهت تصفیه امور شرکت یا اتحادیه تعاونی بی

رغم  در صورتی که مدت شرکت یا اتحادیه تعاونی بر اساس اساسنامه آن محدودبوده، علی - 18ماده  

پایان مدت آن، با تصویب مجمع  ماه از تاریخ خطار کتبی توسط وزارت، حداکثر ظرف دوسه بار ابالغ ا

العاده مدت فعالیت تعاونی تمدید نشود،وزارت دستور انحالل شرکت یا اتحادیه را صادر و  عمومی فوق

 .نماید هااعالم می را به اداره ثبت شرکت این تصمیم

ده یا وزارت حسب مورد رأی به انحالل تعاونی دهد، در صورتی که مجمع عمومی فوق العا ـ12ماده

آخرین هیئت مدیره تعاونی رأساً موظف است مجمع عمومی عادی را به نحوی دعوت کند تا ظرف یک 

 (17).ماه از تاریخ تصویب انحالل، سه نفر جهت تصفیه امور تعاونی انتخاب شوند

اولویت بخش تعاونی  تباراتی که صرفاً به دلیلمرجع اعالم دریافت امکانات، امتیازات و اع - 91ماده  

 .باشد عطا شده است، وزارت میا

درنگ  مکلفند بی آخرین هیأت مدیره قبل از انحالل و هیأت تصفیه شرکت یا اتحادیه تعاونی - 91ماده  

تعاونی کرده، اعضای هیأت تصفیه  تحویل و تحول پس از ثبت انحالل، ضمن تنظیم صورتمجلس اقدام به

 .ت خود را تصدی نمایندسم

در صورتی که هیأت مدیره از انجام تحویل و تحول استنکاف یا قصور ورزند،هیأت تصفیه با  -تبصره  

نمایند، ولی انجام این  می شروع امر تصفیه اقدام نظارت نماینده وزارت نسبت به تصدی سمت خود و

 .اشدب نمی امر، به هیچ وجه رافع مسئولیت مدیران قبل از انحالل

تواند امور اجرایی مربوط به تصفیه را بین اعضای خودتقسیم نماید یا یکی  هیأت تصفیه می - 99ماده  

 .تعیین کند هیأت تصفیه ها از اعضای هیأت را به عنوان مسئول اجرای مصوبه

 تصفیه به اداره هر گونه تغییر در سمت و امضاهای هیأت تصفیه باید پس از تصویب هیأت - 9۳ماده  

 .تسلیم شود به وزارت ای نیز برای اطالع ها جهت ثبت ارسال و نسخه ثبت شرکت

هرگاه آخرین هیئت مدیره یا هیئت تصفیه برای انجام وظایفی که مستلزم دعوت مجامع  ـ9۴ماده

عمومی باشد، مجمع عمومی را دعوت نکند، وزارت به تقاضای هر ذی نفع و پس از رسیدگی اقدام به 

می خواهد کرد. در صورت عدم تعیین هیئت تصفیه توسط مجمع عمومی، وزارت دعوت مجمع عمو

 .رأساً نسبت به انتخاب اعضای هیئت تصفیه اقدام خواهد کرد

تعیین حق الزحمه اعضای هیئت تصفیه بر عهده مجمع عمومی عادی و به حساب تعاونی ـ 1تبصره

 .خواهد بود

توسط همان مرجعی که آنان را انتخاب کرده است  هیئت تصفیه و مقام اجرایی منتخب آن، ـ9تبصره

( الیحه قانونی ۱۰۴قابل عزل و یا تغییر می باشد و مدت مأموریت آنها با رعایت شرایط مندرج در ماده )



 (18)ـ قابل تمدید است۰۷۴۳اصالح قسمتی از قانون تجارت ـ مصـوب 

د زیر طبق دستورالعمل مصوب وزیر تعاون، ( قانون، وزارت در موار۳۴( ماده )۱در اجرای تبصره ) ـ9۵ماده

 :کار و رفاه اجتماعی انحالل تعاونی را به مرجع ثبت اعالم خواهد کرد

( قانون، در صورتی که ظرف سه ۱ـ کاهش تعداد اعضا از حدنصاب مقرر در آیین نامه موضوع ماده )۰

 .ماه از زمان کاهش، تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد

 .الیت بیش از یک سال بدون عذر موجهـ توقف فع۱

 .ـ عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی به وسیله وزارت در سال۷

مبدأ سال )سیصد و شصت و پنج روز( از اولین اخطار شروع می شود. فاصله اخطارها برای ـ 1تبصره

ید حداقل یک ماه از اخطار سوم گذشته باشد. برای انحالل با .هر تخلف نباید از پانزده روز کمتر باشد

 .در صورتی که در هر زمان به تشخیص وزارت موجبات انحالل رفع شود انحالل متوقف خواهد شد

ابالغ اخطار مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی به عمل  ـ9تبصره

مدیره مربوط یا نماینده آن و یا به صورت الکترونیکی، می آید. ابالغ اخطار به صورت حضوری به هیئت 

مشروط بر آن که تعاونی قبالً ابالغ اخطارها را از طریق رایانامه یا سامانه های الکترونیکی وزارت 

 (12).پذیرفته باشد، معتبر است

و تصفیه  انحالل بینی نشده است، تابع مقررات مربوط به نامه پیش موادی که در این آیین - 96ماده  

 .باشد یم-۰۷۴۹مصوب  -اصالح قسمتی از قانون تجارت"  بینی شده در قانون " پیش

 های تعاونی و اتاقهای ها، اتحادیه چگونگی نظارت بر انتخابات شرکت -فصل چهارم  

 تعاون

( قانون و به منظور تعیین خط مشی و چگونگی نظارت برانتخابات مدیران ۱۳در اجرای ماده ) - 97ماده  

انجمن نظارت بر انتخابات  به نام " تعاون، انجمنی های تعاونی و اتاقهای ها، اتحادیه و بازرسان شرکت

 :شود یمرکب از اشخاص زیر تشکیل م -شود  می ارت خواندهظکه از این پس انجمن ن -تعاونیها" 

 .یک نفر به عنوان نماینده وزارت که سمت ریاست انجمن نظارت را بر عهده خواهدداشت-۰

 .یک نفر به انتخاب قوه قضائیه -۱

 .یک نفر به عنوان نماینده وزارت کشور -۷

 .در صورت وجود اتاق تعاون مرکزی -دو نفر به انتخاب اتاق تعاون مرکزی  -۴

دستگاه ذیربط  ( این ماده با حکم کتبی۷و  ۱، ۰یاد شده در بندهای ) های نمایندگان مرجع - 1تبصره  

 .شوند تعاون انتخاب ومعرفی می و نمایندگان اتاق تعاون مرکزی توسط هیأت مدیره اتاق

توانند نماینده با نمایندگان خود در هرزمان عزل نمایند،  مرجعهای یاد ده در ماده باال می - 9تبصره  

استعفای هر یک از اعضای انجمن  صورت ان، نماینده جایگزین را معرفی کنند. درمشروط بر اینکه هم

نظارت، تا زمانی که جانشین ایشان مشخص نشده است، عضواستعفا داده، مکلف به انجام وظیفه 

 .باشد می

 :وظایف انجمن نظارت به شرح زیر است - 98ماده  

وص چگونگی نظارت وزارت برانتخابات بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت در خص-۰

 .های تعاون و اتاقهای تعاون ها، اتحادیه شرکت

کاندیداهای متهای  بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت در مورد چگونگی احراز صالحیت -۱

و اتاقهای تعاون، در چارچوب  های تعاونی اتحادیه ها، عضو هیأت مدیره، بازرس و مدیر عامل شرکت

 .انین و مقرراتقو

 بررسی و تصویب دستورالعمل پیشنهادی وزارت راجع به چگونگی رسیدگی به شکایتهای-۷

 .مربوط به انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون

اداره دبیرخانه  باشد. نماینده وزارت، مسئولیت دبیرخانه انجمن نظارت در محل وزارت می - 92ماده  

 .تانجمن نظارت را نیز عهده داراس

شود و یاحضور وی  های انجمن نظارت بنا به دعوت کتبی رییس انجمن تشکیل می جلسه - ۳1ماده  

 .باشد جلسه انجمن معین شده رسمیت دارد. در دعوتنامه تشکیل جلسه جلسه باد دستور



های انجمن،  باشد. ازمصوبه های انجمن نظارت با رأی موافق اکثریت اعضا معتبر می تصمیم - ۳1ماده  

 .رسد جلسه می شود و به امضای حاضران در ای تهیه می صورتجلسه

 

 (91)فصل پنجم ـ حمایت از تعاونی ها

( قانون، دستگاه های اجرایی، سازمان ها، شرکت های دولتی و وابسته ۰۳در اجرای ماده ) ـ۳9ماده
ستضعفان به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها، شهرداری ها، شوراهای اسالمی کشوری، بنیاد م

و سایر نهادهای عمومی می توانند با هماهنگی وزارت، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از 
قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و 

.بدون آنکه عضو باشند صلح اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی نمایند   
در مشارکت بخش دولتی از منابع داخلی یا بودجه ای با شرکت های تعاونی، رعایت قانون ـ 1تبصره

( قانون اساسی الزامی است و در مواردی که در تأسیس شرکت ۴۴اجرای سیاست های کلی اصل )
رکت تعیین خواهد های تعاونی شریک می شوند، ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد ش

شد، سهم سرمایه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صددرصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد 
.گرفت   

دستگاه های اجرایی می توانند اموال منقول و غیرمنقول و وسایل و امکانات خود را به قیمت  ـ9تبصره
نقد و یا اقساط برای  عادالنه به تشخیص هیئت سه نفره کارشناسی رسمی دادگستری به طور

تشکیل و تقویت تعاونی ها به آنها بفروشند و یا به آنها اجاره دهند و یا اقدام به عقد اجاره به شرط 
.تملیک نمایند   

تعاونی های توزیع مربوط به تأمین کاال و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان، عشایر و  ـ۳۳ماده
گرفتن سهمیه کاال و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت کارگران و نیز کارکنان دولت از نظر 

.های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند   
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است کاالهای اساسی و اجناس ضروری و مورد نیاز  ـ1تبصره

در اختیار آنان قرار  کارکنان دولت و کارگران کشور را حتی المقدور از طریق تعاونی های مصرف مربوط
.دهد   

مؤسسات و شرکت های دولتی که کاالهای اساسی و اجناس ضروری تولید می نمایند باید  ـ9تبصره
.در اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری نمایند   

ی و دستگاه های اجرایی مجازند حداکثر پنج نفر از کارکنان خود را با حفظ پست سازمان ـ۳تبصره
پرداخت حقوق و مزایای آنان در اختیار تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار دستگاه خود یا سایر 

.دستگاه های اجرایی قرار دهد   
بخش تعاونی در معامالت دولتی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اولویت دارد. چگـونگی  ـ۳۴ماده

و رفاه اجتماعی می رسد برخورداری از اولویـت ها به تصویب وزیر تعاون، کار . 
( قانون، دستگاه های اجرایی مجازند با رعایت قانون اجرای سیاست های ۰۳در اجرای ماده ) ـ۳۵ماده

( قانون اساسی رأساً به تشخیص باالترین مقام دستگاه یا مقام مجاز از ۴۴کلی اصل چهل و چهارم )
را که اموال عمومی است و در اختیار  سوی وی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن

:دارند، در اختیار شرکت های تعاونی به صورت زیر قرار دهند   
ـ واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در ۰

.اختیار تعاونی قرار دهند و تعاونی مالک منافع آن باشد   
ای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند در عضویت آن تعاونی اولویت ـ در صورتی که واحده۱

.خواهند داشت   
ـ دستگاه های اجرایی می توانند طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد ۷

.مزبور ساالنه مبلغی نقدی و یا کاال دریافت نمایند   
واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات، مقرراتی به عنوان ـ دستگاه های اجرایی می توانند در ۴

شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید، توزیع و تأمین منافع 
.عمومی، تعیین نمایند  

(91)فصل ششم ـ نظارت بر بخش تعاونی  

اجرای قوانین و مقررات بخش به منظور ایفای نقش حاکمیتی دولت در نظارت بر حسن ـ ۳6ماده
:تعاونی، وزارت در نظارت بر تعاونی ها از اختیارات زیر برخوردار است   

ـ صدور مجوز تشکیل و ثبت طبق این آیین نامه۰  



ـ دریافت و بررسی مدارک مربوط به ادغام، انحالل و تغییر مواد اساسنامه جهت تطبیق آنها با قوانین ۱
.صدور تأییدنامه جهت ثبت و یا اعالم کتبی رد با ذکر علت و مقررات مربوط به تعاونی و   

ـ دریافت و بررسی مدارک مربوط به تصمیمات ارکان اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های ۷
تعاونی که وزارت تعیین می کند جهت تطبیق آنها با قوانین و مقررات مربوط و صدور تأییدنامه جهت 

.که نیاز به ثبت دارد و یا اعالم کتبی رد با ذکر علت ثبت آن دسته از تصمیمات   
ـ اعزام ناظر جهت حضور در جلسات مجامع عمومی در موارد مقتضی۴  

اخذ و بررسی گزارش عملکرد و صورت های مالی در موارد مقتضی و عنداللزوم اعزام بازرس یا  -۳ 
 حسابرس

ات بخش تعاونی و اصالح اموراخطار کتبی و دستور توقف اجرای تصمیمات خالف مقرر -۱  

( قانون۷۷( ماده )۷ـ درخواست برگزاری مجمع عمومی موضوع تبصره )۳  
( ماده ۰۳درخواست تعلیق اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل از مرجع صالح قضایی، موضوع بند ) -۳ ۳

( قانون۱۱)  
تعاونی که برخالف  ( قانون از شرکت ها و اتحادیه های۱۱( ماده )۱۹ـ سلب مزایای موضوع بند )۹

 قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا برخالف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند
( قانون و این آیین نامه۳۴ـ انحالل در چارچوب ماده )۰۱  
ـ شناسایی اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می ۰۰

ه منظور جلوگیری از فعالیت آنهاکنند و اقدام الزم ب  
ـ تذکر در خصوص لزوم تطبیق اساسنامه و آیین نامه های داخلی با قوانین و مقررات مربوط به ۰۱

 بخش تعاونی
( قانون۱۱( ماده )۱۰ـ نظارت بر امور تعاونی ها، موضوع بند )۰۷  

اونی و حسابرسی آنها نحوه ارائه گزارش های مالی و عملکرد شرکت ها و اتحادیه های تع ـ1تبصره
 مطابق دستورالعملی خواهد بود که وزارت ابالغ می کند

نظارت بر انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی طبق فصل چهارم این آیین نامه خواهد  ـ9تبصره
 بود

دستگاه های اجرایی در خصوص سلب یا برقراری مجدد مزایای بخش تعاونی مکلف به  ـ۳7ماده
وزارت خواهند بودتبعیت از نظر   

:در اجرای قانون و این آیین نامه مزایا عبارت است از ـ۳8ماده  
ـ حمایت های قانونی برای تعاونی ها از قبیل تخفیف ها و معافیت های مالیاتی، بیمه ای، گمرکی، ۰

۱۹( و )۰۰(، )۹حمایت ها و مشوق های موضوع مواد ) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و  (
( قانون اساسی، تسهیالت تکلیفی، وجوه اداره شده، تسهیالت بانکی ویژه تعاونی ها و ۴۴)چهارم 

تسهیالت بانک توسعه تعاون، تسهیالت، تضمین ها و کمکهای صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و 
 نظایر آن به تشخیص وزارت

ز هر نوع امتیاز یا خدمت به ـ تأییدیه های وزارت یا دستگاه های اجرایی برای برخورداری تعاونی ا۱
( قانون۷عنوان تعاونی، موضوع ماده )  

ـ صدور تأییدنامه برای ثبت آن دسته از تصمیمات تعاونی که نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکت ها دارد۷  
ـ کمک به اخذ مجوز فعالیت وعناوین نظیر آن، از دستگاه های ذیربط موضوع فعالیت تعاونی۴  

:ظارت بر اتاق های تعاون، وزارت از اختیارات زیر برخوردار استبه منظور ن ـ۳2ماده  
ـ بررسی پیشنهادهای مربوط به تشکیل اتاق های تعاون استان ها و شهرستان ها جهت تأیید ۰

( قانون۳۳ضرورت و یا اعالم کتبی رد با ذکر علت، موضوع ماده )  
ی اتاق های تعاون جهت تصویب نهایی ـ بررسی پیشنهادهای مربوط به اساسنامه ها و آیین نامه ها۱

۳۹( ماده )۰تبصره )« الف»وزیر تعاون، موضوع بند   قانون (
ـ بررسی مدارک مربوط به تشکیل اتاق های تعاون، اساسنامه ها، نام اعضای مجمع نمایندگان، ۷

با اعضای اتاق ها، هیئت مدیره، هیئت بازرسی، صاحبان امضای مجاز و تغییرات آنها، جهت تطبیق 
 مقررات و ثبت در وزارت و انتشار موارد ثبت شده در روزنامه رسمی کشور

( قانون۱۷ـ تعیین یک عضو از هیئت بازرسی هر اتاق تعاون برای انجام وظایف موضوع ماده )۴  
اخذ و بررسی گزارش های ساالنه، نوبتی و موردی واصل شده از هر یک از بازرسان و هیئت -۳ 

و انجام اقدامات الزم بازرسی هر اتاق تعاون  
اخذ و بررسی گزارش عـملکرد و صورت های مـالی و در صورت لزوم انجام حسابرسی-۱  
ـ اخطار توقف عملیات خالف مقررات و دستور اصالح آن۳  
اعالم موارد تخلف به مراجع ذی ربط و طرح شکایت در مراجع قضایی-۳   
طه های داخلی با مقررات مربون نامـ اخطار در خصوص لزوم تطبیق اساسنامه و آیی۹  

نحوه ارائه گزارش های مالی و عملکرد اتاق های تعاون و حسابرسی آنها مطابق  ـ1تبصره



( این آیین نامه خواهد بود۷۱( ماده )۰دستورالعمل تبصره )  
نظارت بر انتخابات اتاقهای تعاون طبق فصل چهارم این آیین نامه صورت می گیرد ـ9تبصره  

(99)یر مقرراتفصل هفتم ـ سا  

( قانون باید دارای اطالعات یا تجربه الزم برای تصدی سمت های ۷۳اشخاص موضوع ماده ) ـ۴1ماده
مربوط باشند. نوع و میزان اطالعات و تجربه و سطح تحصیالت و مهارت با توجه به نوع، موضوع و 

ویب وزیر تعاون، کار و مقیاس فعالیت تعاونی مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت به تص
.رفاه اجتماعی می رسد  

 

 طرح تشکیل تعاونی

  یـ هدف از تشکیل تعاون1
......................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................  

ـ موضوع یا موضوعات فعالیت9  
....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

:)تولیدوخدمات(برحسب شاخص های متعارفظرفیت فعالیت -۳  

.ت بااعضانیزحتمادرج شود*درتعاونیهای اشتغالزاحجم فروش ودرتعاونیهای توزیع میزان معامال  

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

.....................................................................ـ میزان سرمایه گذاری مورد نیاز۴   

:................................................................... ثابت  الف ـ مبلغ سرمایه گذاری  

..........................ماشین آالت............................تجهیزات وسایر......................ساختمانها.....-  

.............................در صـورت اجاره یا روش دیگر، توضـیح داده شده و مبلغ مـورد نیاز درج شود مالحظات:    

....................................................................................................................................... 

...............................ج ـ دوره سرمایه درگردش ...............................    درگردش ب ـ مبلغ سرمایه

:حوه تأمین سرمایه گذاری مورد نیاز-۵  

-.............................................................................ع اعضا تا شروع بهره برداریمبلغ سهم آورده مجمو-  

(ـ مبلغ سهم آورده از مجموع سهامداران غیر عضو )در صورتی که تصمیم بر استفاده از چنین شرکایی باشد  

 
..................................................................................................................................................... 



(  .....................................................................ـ مبلغ مجموع سهم آورده )سرمایه اولیه تعاونی  

...................................................................................    حداقل میزان سهام مقرر برای هر عضو-   

م    ................................................................................................................ مبلغ هر سه-  

درصد سرمایه گذاری مورد نیاز طرح کمتر باشد. در  ۰۱ ٭ مجموع سهم آورده )سرمایه اولیه تعاونی( نباید از
 مواردی که در سایر قوانین و مقررات قانونی نصاب دیگری تعیین شده یا بشود آن نصاب باید رعایت شود

...........................................  مدت اجرای طرح تا رسیدن به شروع فعالیت-6  

......................................................     رای تعاونیـ مدت فعالیت پیش بینی شده ب7  

....................................................................................    محل اصلی فعالیت-8  

برای تصدی آنها الزم ـ تعداد و مشخصات فرصت های شغلی و شرایط2  

.......................................................................................   تعداد کل  

حداقل سوابق تجربی 
 مورد نیاز

مدرک مهارتی 
 مورد نیاز

مدرک تحصیلی 
 مورد نیاز

تعداد هر 
 عنوان

عنوان 
 شغل

          

          

          

          

اـ تعداد اعضا و شرایط اختصاصی آنه11   

٭ در تعاونی های اشتغالزا، تعداد اعضا باید متناسب با ظرفیت فعالیت و تعداد فرصت های شغلی 
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