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و اشخاص حقیقی و حقنوقی دیگنر، هندایای     سر ایه گذاری های  خش دولری، عمو ی، تعاونی،  انک توسعه تعاون
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از طرینق وزارت تعناون، کنار و رفناه      ایست  وضنوع را   در ای  صورت  ی .عمداالقرضاء در  ورد تغییر آن اقدام کمد

ام اعالم تا نسبت  ه ثبت آگهی آن در روزنا ه رسمی جمهنوری اسنال ی اینران اقند     اتحادیه ه  رجع ثبت اجرماعی 

  .گردد
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 17وضوع  ناده و  عادل ...................................... ریال نیز  ه صورت آورده غیر نقدی توسط اعضاء/دسرگاههای   تأ ی  

 قانون تقویم و  ه اتحادیه تسلیم و  ا قی در تعهد آنها  ی  اشد.



 منشی مجمع        رئیس مجمع

3 

است و اعضاء  کلفمد وجه سهام تعهندی را  نه اقسناط     پرداات حداقل یک سوم سر ایه اتحادیه الزا ی -1تبصره 

 حداکثر دو ساله پرداات نمایمد.
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  اشد.  وافقت هیأت  دیره و  راساس  قررات ای  اساسما ه  جاز  ی
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یما ه  وقنت   دیره  ه انرخاب هیأت  دیره  رسد.  ادام که اوراق سهام صادر نشده است، اتحادیه  اید  ه اعضاء گواه

 سهم که  عرف تعداد،  بلغ اسمی و  بلغ پرداات شده است تحویل نماید.

 نام و نشانی و تعداد سهام هریک از اعضاء و  واد نقل و انرقال  اید در دفرر سهام اتحادیه  ه ثبت  رسد. -2بصره ت

 مقررات مربوط به عضویت: -فصل دوم

 وحه ذیل آزاد است : های  شر اتحادیه  رای تعاونیعضویت  -10ماده 

 ماس   ا  وضوع فعالیت اتحادیه  اشد.ر وضوع فعالیت تعاونی   -1

 عدم  مموعیت قانونی. -2

  شا ه اتحادیه تعاونیعدم عضویت همز ان در  -3

 عضو تعاونی یک سهم............  ارید سهام اتحادیه  ه ازاء هر  -4

 سلیم گردد: دارک  شروحه ذیل توسط تعاونی  ایسری  ه اتحادیه ت -1تبصره 

 دراواست کربی عضویت و تعهد رعایت  قررات اساسما ه اتحادیه –الف 

  دیره و دارندگان ا ضاء  جاز هیأتای از آاری  آگهی تغییرات ثبری  بمی  ر انرخاب  نسخه –ب 

 ارید حداقل ............ سهم از سهام اتحادیه که یک سهم آن الزا اً  ایسری نقدی  اشد. –ش 

 صورت جلسه  جمع عمو ی عادی  بمی  ر ت وی  عضویت در اتحادیه ارائه –د 

  اشد.  دیره  رعهده هیأت  ؤسس اتحادیه  ی هیأتاحراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انرخاب اولی   -2تبصره 

  سئولیت  الی اعضای اتحادیه  حدود  ه  یزان سهم آنان  یباشد. -11ماده 
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 ا اا ار کربی   البه نماید و در صورت وصول نشدن و سپری شدن اود را از عضو  تواند طل   یاتحادیه  -12ماده 

و در صورت عدم تکافو از  های سهام وی  رداشت کمند و   اتحادیهروز از تاریخ اا ار نا ه، از کل   البات وی از  31

 اهد کرد. دهکار  راجعه اوعضو  رای وصول طل  اود  ه  اتحادیههرگاه  بالغ  ذکور کفایت نکمد 

 توان آن را  مع کرد. ااریاری است و نمیاتحادیه از  عضو اروش -13ماده 

 درصورتیکه اروش ااریاری عضو  وج  ضرری  رای اتحادیه  اشد وی  لزم  ه جبران است. -تبصره

 شود: ااراش  ی اتحادیهدر  وارد زیر عضو از  -14ماده 

 .اساسما ه ای  از دست دادن هر یک از شرایط عضویت  قرر در -1

اا ار کربی توسط هینأت  ندیره  نه      ار  قررات اساسما ه و سایر تعهدات قانونی پس از دونکردن رعایت  -2

 روز از تاریخ اا ار دوم. 15روز و گذشر   15فاصله 

نرواند ظرف  دت یکسال آن را جبران نمایند ینا   عضو شود و  اتحادیهارتکاب اعمالی که  وج  زیان  ادی  -3

 ل مه وارد کمد و یا  ا آن رقا ری ناسالم نماید. اتحادیهه  ه حیثیت و اعربار انجام اعمالی ک

و ت نوی   جمنع عمنو ی عنادی      ی ازرسن هینات  تشخیص  وارد فوق  ما  ه پیشمهاد هیأت  دیره یا  -تبصره

 اواهد  ود.

روز  حاسنبه و   در صورت لغو عضویت  ه سب  اسرعفا، انحالل و ااراش، ارزش سنهام وی  نر اسناس ارزش    -15ماده 

 ظرف  دت سه  اه پرداات اواهد شد.عضو  ه اتحادیه پس از کسر  دهی 

های دیگر،  وضوع اارالف  نرای داوری    روز اارالف  ی  اعضاء و اتحادیه  و یا اتحادیه  ا تعاونیدر صورت  -16ماده 

  ه اتاق تعاون  ر وط ارجاع  یشود.

 :اتحادیهارکان  –فصل سوم

 عبارتست از:  تحادیهاارکان  -17ماده 

 ی ازرس هیأت -3   ت  دیرهأهی -2   جمع عمو ی -1

 مجمع عمومی -1

 ر تعاونی  تعداد آرا هر جمع عمو ی اتحادیه از نمایمدگان تعاونی های عضو تشکیل  ی شود و  -18ماده 

. تعیی   ی شود .............................................................................اساس....................................................................................

چگونگی تشکیل  جمع عمو ی و سایر اواهد شد. تشکیل عادی یا فوق العاده ه صورت اتحادیه   جا ع عمو ی 

قانون  خش تعاون   33 اده  3نا ه نحوه تشکیل  جا ع عمو ی ) وضوع تب ره    ا ق  ا آئی  ه قررات  ر وط

 اواهد  ود.
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دعوت از  جا ع عمو ی و اعالم ت میمات  ه اعضا از طرینق ........................................ صنورت  نی گینرد.      -1 تبصره

 ات )روزنا ه های کثیراالنرشار، پست سفارشی  ه آدرس قانونی اعالم شده عضو  ه اتحادیه، یا دیگر روش های قا ل اثب

گردد  رای کلیه اعضاء اعنم از حاضنر و غاین      ت میماتی که در جا ع عمو ی  ا رعایت  قررات اتخاذ  ی -2تبصره

 یمی شده  اید  نافذ و  عربر اواهد  ود. ای  ت میمات   ریقی که  رای دعوت  جا ع عمو ی در ای  اساسما ه پیش

 روز  ه اطالع اعضاء  رسد. 15ظرف  دت 

تعاونی عضو صرف نظر از تعداد سها ی که دارد،  در  جمع عمو ی فقط حق یک رأی اواهند   هرشرکت  -3تبصره

 های تعاونی عضو  ا هر یزان سهام  ه تعداد تعاونیهای عضو اود حق اعمال رأی دارند. داشت،  لیک  اتحادیه

 مدیره: هیأت -2

کاندینداهای   اشد که از  ینان   البدل  ی عضو علی .. نفر ..........عضو اصلی و............ نفر  دیره  رک  از هیأت -19ماده 

انرخاب اعضای اصنلی و علنی البندل در    شوند.  انرخاب  یهای عضو  رای  دت سه سال  پیشمهاد شده توسط تعاونی

شنوند و    نی   حسنوب  البندل  علی عد از اعضاء اصلی  ه ترتی  یک نو ت  ه عمل  ی آید و دارندگان اکثریت نسبی 

 حداقل دو سوم اعضای حاضر در  جمع عمو ی  ال  انع است.انرخاب ش از دو دوره  روالی  ا  یانرخاب 

 نفر خواهند بود( 4 / 3 / 2البدل هيات مديره  اعضاي علي تعدادنفر و  7 / 5 / 3)تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره 

 دیره یک نفنر را  نه عمنوان     هیأت دیره در اولی  جلسه از  یان اود یک نفر را  ه عموان رئیس  هیأت -1تبصره 

 کمد. نفر را  ه عموان  مشی انرخاب  ی دو/ نای  رئیس و یک

 هینأت ینک از اعضنای اصنلی     در صورت اسرعفاء، فوت،  مموعیت قانونی و یا غیبت غیر  وجه  کرر هر -2 تبصره

 ی در هیات  دیره  نی گنردد.  جانشی  والبدل  ه ترتی  آراء  یشرر  رای  قیه  دت  قرر   دیره یکی از اعضای علی

دعوت،  دون عذر  وجه حداقل در چهار  زشود که عضو، علیرغم اطالع ا غیبت غیر  وجه  کرر  ه  واردی اطالق  ی

 جلسه  روالی و یا هشت جلسه غیر  روالی طی یکسال  حاضر نشود.

زم  نرای انرخناب و تکمینل    در  واردی که هیأت  دیره از اکثریت  قرر اارش شود، در فاصنله  ندت ال   -3تبصره 

های عضو اتحادیه، تعنداد   اعضای هیأت  دیره، وزارت تعاون، کار و رفاه اجرماعی ااریار دارد از  یان  دیران تعاونی

 الزم را  وقراً حداکثر  رای  دت پمج  اه انرخاب کمد.

و تایید وزارت تعاون ،کنار   دوره اد ت هیأت  دیره و هیأت  ازرسی از ز ان انرخاب و قبولی سمت آنها -4تبصره 

ورفاه اجرماعی شروع اواهد شد  شروط  ه ایمکه  دت  أ وریت هیأت  دیره و یا  ازرسی قبلی  مقضی شده  اشد، 

 درغیر ایم ورت شروع اد ت آنها از ز ان انقضای  دت  أ وریت هیأت  دیره و یا هیأت  ازرسی قبلی اواهد  ود.

نند با تصويب مجمع عمومي حقوق و مزايا دريافت نمايند. در صورتي که عضوو هيوأت   اعضاي هيأت مديره مي توا -5تبصره

مديره از محل ديگري حقوق مي گيرد در تعاوني مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دريافت مي کند . حداقل و حداکثر حقووق و  
 است. اتحاديهمجمع عمومي يب مورد تصو مزاياي هيأت مديره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستور العمل
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در  واردیکه هیأت  دیره از اکثریت  قرر اارش شود, در فاصله  دت الزم  رای انرخاب و تکمینل اعضنای    -6تبصره 

شود که  ه  مظور اداره ا ور جناری تعناونی,  نرای     هیأت  دیره,  ه وزارت تعاون کار و رفاه اجرماعی ااریار داده  ی

کممد از  یان اعضای تعاونی, تعداد  کی از دالیل فوق در جلسات هیأت  دیره شرکت نمیجانشیمی اشخاصی که  ه ی

 الزم را  وقراً و حداکثر  رای  دت پمج  اه  م وب نماید.

 هینأت  دیره جدید انرخناب نشنده  اشند     هیأت دیره در صورتی که  هیأتپس از انقضای  دت  أ وریت  -20ماده 

ادا ه داده و  سنئولیت اداره   اتحادیه دیره جدید کماکان  ه وظایف اود در  هیأت  دیره  وجود تا انرخاب و قبولی

 را  ر عهده اواهد داشت. اتحادیها ور 

هیأت  دیره  کلف است  الفاصله  عد از انرخاب،  رای اداره ا ور و اجرای ت میمات  جمع عمو ی و هیأت  -21ماده 

ونی و یا اارش از آن  رای  دت سه سال  ه عموان  دیر عا ل انرخناب   دیره  فرد واجد شرای ی را از  ی  اعضای تعا

کمد. ن   و عزل و قبول اسرعفای  دیر عا ل و نظارت  ر عملکرد و تعیی  حدود ااریارات، وظایف و  یزان حقنوق  

 و  زایای وی  ر عهده هیأت  دیره  ی  اشد و انرخاب  جدد  دیر عا ل  ال انع است.

ا اکثرینت  ی دیره و یا  دیرعا ل  هیأت دیره حداقل هر دو هفره یکبار  ما  ه دعوت رئیس  هیأتجلسات  -22اده م

اتخناذ ت نمیم رأی   یا د و  رای   دیره تشکیل و رسمیت  ی هیأت دیره  ا حضور  یش از ن ف اعضای اصلی  هیأت

 هینأت رنر صنورت جلسنات     دیره در دفرری  ه نام دف هیأتاکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. ت میمات 

 رسد. گردد و  ه ا ضای اعضای حاضر در جلسه  ی  دیره ثبت  ی

در صنورت  و  دیره یا  دیرعا ل  هیأت دیره  ا دعوت کربی رئیس یا نای  رئیس  هیأتالعاده  جلسه فوق –تبصره 

 گردد.  دیره تشکیل  ی هیأتاکثریت اعضای کربی عدم دعوت کربی آنان  ا دعوت 

 دیره جز در  واردی که  ه  وج  اساسما ه اتخاذ ت میم در اره آنها در صالحیت  جا ع عمنو ی   أتهی -23ماده 

 نا رعاینت قنوانی  و  قنررات جناری       اتحادیهقرار داده شده، در سایر  وارد و  رای تحقق اهداف،  وضوع و عملیات 

ارای اارینارات الزم جهنت اداره ا نور    اعضاء دو  اتحادیهاساسما ه و   و ات  جا ع عمو ی و رعایت صرفه و صالح 

 دار وظایف ذیل است:  وده و  مجمله عهده اتحادیه

 العاده فوق وعادی  دعوت  جمع عمو ی -1

 اجرای اساسما ه و ت میمات  جا ع عمو ی و سایر  قررات  ر وط -2

 ن   و عزل و قبول و اسرعفای  دیرعا ل و نظارت  ر عملیات وی و تعیی  وظایف و ااریارات وی -3

قبول دراواست عضویت و ااذ ت میم نسبت  ه انرقال سهام اعضاء  ه یکدیگر و ااراش عضو طبق  قنررات   -4

  دیره. هیأتاساسما ه و دریافت اسرعفای هر یک از اعضای 

 نه  وقنع گنزارش    هیأت  ازرسی و تسنلیم  و رسیدگی  ه حسا ها و ارائه  ه اتحادیه نظارت  ر  خارش جاری  -5

 مع عمو ی. الی و ترازنا ه  ه  ج
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 ها و  ودجه و سایر پیشمهادات و ارائه  ه  جمع عمو ی جهت اتخاذ ت میم. تهیه و تمظیم طرحها و  رنا ه -6

 تهیه و تمظیم دسرورالعملها و آیی  نا ه های داالی اتحادیه و تقدیم آن  ه  جمع عمو ی  رای ت وی  -7

 هیات  دیره  ه  جمع عمو ی. پیشمهاد دسرورالعمل تعیی  حقوق و  زایا، حق جلسه و پاداش اعضا -8

 ها  ا حق توکیل غیر ها و  راجع قانونی و سایر ساز ان تعیی  نمایمده یا وکیل در دادگاه -9

هنا و   هنای عضنو  نرای حضنور در جلسنات  جنا ع عمنو ی شنرکت         از  ی  اعضای تعاونیتعیی  نمایمده  -11

 هائی که اتحادیه در آنها  شارکت یا عضویت دارد. اتحادیه

 ندیره  نه اتفناق  ندیرعا ل   نرای       هینأت و  عرفی صاحبان ا ضای  جاز )یک یا دو نفر از اعضای  تعیی  -11

 اتحادیه.قراردادها و اسماد تعهدآور 

  دیره اتحادیه  افوق هیأتپیشمهاد کاندیدا از  یان اعضاء تعاونیهای عضو اتحادیه  رای عضویت در  -12

 اتحادینه ای  اساسما ه  سرقیماً و یا  ه اعربار ت دی اداره ا ور  انجام سایر وظایف و تکالیفی که  ه  وج  -13

  دیره گذارده شده است. هیأت رعهده 

تواند  سرقیماً و یا  ا وکالت  ا حق توکیل ای  نمایمدگی را  است و  ی اتحادیه دیره نمایمده قانونی  هیأت -24 اده 

 سنئولیت وکینل    اتحادیه دیره در  قا ل  هیأتد.  سئولیت در دادگاهها و  راجع قانونی و سایر ساز انها اعمال کم

 .است در  قا ل  وکل

ای اواهند  نود کنه در     نا ه  دیره،  دیرعا ل،  ازرسان تا ع آئی  هیأت ء ا هریک از اعضا اتحادیه عا الت  -25ماده 

 رسد.  ی ادیهاتح ه ت وی   جمع عمو ی عادی  ، کار و رفاه اجرماعیچهارچوب دسرورالعمل وزارت تعاون

 دیره حق ندارد از  هیأتدهد و هیچیک از اعضای   دیره وظایف اود را  ه صورت جمعی انجام  ی هیأت -26ماده 

ت  دیره داشنره  أت،  مفرداً اسرفاده کمد  گر در  وارد ااص که وکالت یا نمایمدگی کربی از طرف هیأااریارات هی

 ت اود را  ا اکثریت سه چهارم آراء  ه  دیرعا ل تفویض کمد.تواند قسمری از ااریارا ت  دیره  یأ اشد، هی

حداکثر ظرف  دت یک ت  دیره  عدی  اید أت  دیره سا ق  ه هیأتحویل و تحول و انرقال  سئولیت از هی -27ماده 

ت صور ، کار و رفاه اجرماعیهفره  عد از تاریخ قبولی سمت هیأت  دیره و تأیید صحت انرخا ات توسط وزارت تعاون

ت  دیره جدید، تحویل و پس از ثبنت  أ ه هیهای اتحادیه  ها و  وجودی گیرد و کلیه اوراق و اسماد و دفاتر و حساب

 تغییرات در اداره ثبت شرکرها ترتی   عرفی ا ضاهای  جاز داده شود.

سنا ق و  ت  ندیره  أ معکس و  ه ا ضای اکثرینت اعضنای هین    ی رات  نقل و انرقال  اید در صورت  جلس -28 اده 

نگهنداری   اتحادینه  رسد. صورت  جلس  ذکور  اید جزو اسنماد  اتحادیه  ی ازرس هیأتت  دیره جدید و أاعضای هی

 شود.
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 دیره تا تعیی  عضو جدید و قبولی سمت آن رافع  سئولیت نسنبت  نه    هیأتاسرعفای هریک از اعضای  -29 اده 

 . ودوظایفی که  ه وی  حول شده است نخواهد 

د سمت  ازرسی یا  دیریت عا ل و متوان نمی اتحادیه دیرعا ل  و  ازرسانت  دیره، أیچیک از اعضای هیه -31 اده 

شخ یت های حقوقی  ی توانمد  ه   دیگری را  ا  وضوع و فعالیت  شا ه قبول کمد. اتحادیه دیره  هیأتیا عضویت 

 سمت  ازرسی در  یش از یک تعاونی انرخاب شوند. 

  اشمد:زیر  اید واجد شرایط  اتحادیه ازرسی و  دیر عا ل هیأت  دیره و یا  هیأتعضویت در داوطلبان  -31 اده 

 شرایط عمو ی -الف

شرط وثاقت  ،ایمان و تعهد  ه اسالم )در تعاونیهای  رشکل از اقلیرهای دیمی شمااره شده در قانون اساسی -1

 و ا انت 

 .نداشر   مع قانونی و  حجور نبودن -2

 .های  حارب و عدم ارتکاب جرائم علیه ا میت کشور و عدم  حکو یت  ه جعل اسمادعدم عضویت در گروه -3

عدم سا قه  حکو یت  ه ارتشاء، اارالس، کالهبرداری، ایاننت در ا اننت، تندلیس، ت نرف غیرقنانونی در       -4

  .ا وال دولری و ورشکسرگی  ه تق یر

 هیأت  دیرههای عضو اتحادیه ویژه کاندیداهای سمت  عضویت در یکی از تعاونی -5

اعضای هیأت  دیره،  دیر عا ل و هیات  ازرسی اتحادیه عالوه  ر شنرایط عمنو ی فنوق     -شرایط اختصاصی -ب

  ایسری دارای شرایط اا اصی زیر  اشمد:

 تجر ه الزم  رای انجام وظایف  حوله یادارا  ودن اطالعات  -1

2- ....................................................................................... 

 ایست  ه همراه دراواست ثبت نام اود  داوطلبان عضویت در سمت هیأت  دیره و یا  ازرس اتحادیه  ی -2 تبصره

 های عضو اتحادیه  بمی  ر پیشمهاد کاندیداتوری آنها را ارائه نمایمد.  وافقت کربی حداقل یکی از تعاونی

 :بازرسی  -3

 ی ازرسن هیأت  رای  دت یک سال  الی  ه عموان را حقیقی یا حقوقی شخص  ........ عمو ی عادی  جمع -32ماده 

البدل  همز ان  ا انرخاب  ازرسان اصلی یک نفر  عموان  ازرس علی کمد، انرخاب  جدد آنان  ال انع است. انرخاب  ی

 شوند. انرخاب  ی

  دیره  کلف است ظرف هیأتهریک از  ازرسان اصلی،  درصورت فوت یا  مموعیت قانونی و یا اسرعفای -1تبصره 

 البدل را  رای  قیه  دت دعوت نماید. ده روز  ازرس علی  دت

 گردد. الزحمه و پاداش  ازرسان  ا ت وی   جمع عمو ی تعیی   ی حق -2تبصره 
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لیت  ازرسنی را  تا ز انی که  ازرس جدید انرخاب و قبولی سمت نکرده است  ازرس قبلی کماکان  سئو -3تبصره 

  عهده دارد.

  ازرسی اتحادیه  شرح زیر است: هیأتوظایف  -33ماده 

ا اساسما ه و قوانی  و  قررات  نظارت  سرمر  ر ان باق نحوه اداره ا ور اتحادیه و عملیات و  عا الت انجام شده  -1

 و دسرورالعمل های  ر وط.

شخ اً و یا درصورت لنزوم  نا اسنرفاده از کارشنماس کنه در      رسیدگی  ه حسا ها، دفاتر، اسماد و صورتهای  الی  -2

 ایم ورت پرداات هزیمه کارشماس  ا ت وی   جمع عمو ی  رعهده اتحادیه اواهد  ود.

 رسیدگی  ه شکایات اعضاء و ارائه گزارش  ه  جمع عمو ی و  راجع ذیر ط. -3

  دیره و  دیرعا ل و تقاضای رفع نقص. هیأتتذکر کربی تخلفات  وجود در نحوه اداره ا ور اتحادیه  ه  -4

نظارت  ر انجام حسا رسی و رسیدگی  ه گزارشهای حسا رسی و گنزارش نریجنه رسنیدگی  نه  جمنع عمنو ی        -5

 اتحادیه و  راجع ذیر ط.

اتحادیه  ه  جمع عمو ی عادی تسلیم کمند   یت ازرسی  وظف است گزارش جا عی راجع  ه وضع هیأت -1تبصره 

روز قبل از تشکیل  جمع عمو ی عادی جهت  راجعه اعضاء در  رکز اتحادینه آ ناده    11اقل حد  اید هیأتگزارش 

  اشد.

 ازرسان حق داالت  سرقیم در اداره ا ور اتحادیه را نداشره ولی  یروانمد  ندون حنق رأی در جلسنات     -2تبصره 

 دارند. دیره شرکت کممد و نظرات اود را نسبت  ه  سائل جاری اتحادیه اظهار  هیأت

 ندیره و ینا  ندیرعا ل در انجنام وظنایف  حولنه        هیأتدرصورتیکه هریک از  ازرسان تشخیص دهد که  -34 اده 

 دیره تقاضای  رگزاری  جمع  هیأت رتک  تخلفاتی گردیده است و  ه تذکرات ترتی  اثر نمی دهمد  کلف است از 

 عمو ی فوق العاده  رای رسیدگی  ه گزارش اود را  مماید.

 چهارم:  قررات  الی : ف ل

 ه اسنرثمای   اتحادیه اول فروردی   اه و انرهای آن آار اسفمد اه همان سال اواهد  ودا ردای سال  الی  -35 اده 

 است.اسفمد اه سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان 

از قبیل ترازنا نه و حسنا های    ای از گزارشها، صورتهای  الی تا پایان دوره  دیره  وظف است نسخه هیأت -36 اده 

 حداقلعملکرد و سود و زیان، پیشمهاد نحوه تقسیم سود االص و  ودجه پیشمهادی سال  عد را پس از آ اده شدن 

هیأت  ازرسی تسلیم نموده و عنالوه   ه کربا روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه  جمع عادی ساالنه  رای رسیدگی  31

تهینه و   اتحادیهرا همراه  ا تجزیه و تحلیل فعالیت سه  اهه  اتحادیه ایشی حسا های سه  اه یکبار تراز آزهر  ر آن 

 و اعضنا ارسنال دارد.   ، کار و رفاه احرماعیای از آنها را نیز  ه وزارت تعاون قرار دهد و نسخههیأت  ازرسی در ااریار 
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 نذکور   لنع و نسنبت  نه یادداشنت       نه  ناضمما هر یک از اعضا  ی توانمد  ا  راجعه  ه اتحادیه از  مدرجات تراز 

  رداری آن اقدام نمایمد. 

گنزارش و ینا شنکایت انود را  نه       اتحادیههر یک از اعضا در صورت  شاهده نقص یا تخلف در اداره ا ور  -37ماده 

 اعی، کار و رفاه اجرمن اعالم نماید و در صورت عدم ااذ نریجه و  اقی  ودن  ه شکایت  ا وزارت تعاونهیأت  ازرسی 

شنود اجنرا نمایند و      ه طور کربی و رسنمی ا نالم  نی   که را  نظر وزارت  ز ور استت  دیره  کلف أهی  کاتبه کمد.

 و حسنا رس ینا حسا رسنان  مرخن  آن     ، کار و رفناه اجرمناعی   وظفمد  ا کارشماسان وزارت تعاون اتحادیه دیران 

 ااریارشان قرار دهمد. همکاری نمایمد و کلیه اسماد و  دارک  ورد نیاز را در وزارت

دفاتر قانونی و صورتهای  الی، رعایت اصول و  وازی ، روشنهای  رنداول و قا نل     ،در تهیه و تمظیم اسماد -38ماده 

 و قوانی  و  قررات جاری الزا ی است.حسا داری قبول 

  نشده  اشند  نه   های  العوض در صورتی که از طرف اع اء کممده  رای   رف ااصی تعیی هدایا و کمک -39ماده 

  تقویم و  ه حساب درآ د  مظور اواهد شد ه قیمت روز اگر غیرنقدی  اشد ) مظور  یشود. حساب درآ د 

 ندیره و  عرفنی ا ضناهای     هینأت  ؤسسات اعرباری  ا ت وی   ها و سایر افرراح هر نوع حساب نزد  انک -41 اده 

  جاز صورت گیرد.

ترتین  زینر   پیشمهاد هیأت  دیره و ت وی   جمنع عمنو ی  نه     الی  ه  در هر سالاتحادیه سود االص  -41 اده 

 شود : تقسیم  ی

 شود.  ه عموان ذایره قانونی  مظور  یپمج درصد  ه  اال از حداقل  -1

 شود.  مظور  یسود االص  ه عموان اندواره احریاطی  پمج درصد ازحداکثر  -2

 . دیران و  ازرسان پاداش  ه کارکمان،درصد از سود جهت حد اکثر .... تخ یص  -3

 گردد. تقسیم  ی......... ..............................................پس از وضع وجوه فوق  اقیمانده سود االص  -4

 اتحادینه ذایره قانونی تا ز انی که  بلغ کل ذایره  ه  یزان یک چهارم  عدل سر ایه سنه سنال ااینر     -1تبصره 

 نرسیده  اشد الزا ی است.

تواند  ا ت وی   جمع عمو ی عادی تا حنداکثر ینک دوم ذاینره قنانونی را جهنت افنزایش         ی اتحادیه -2تبصره 

 سر ایه اود  ه کار  رد، اسرفاده  جدد از  اقیمانده آن جهت افزایش سر ایه  جاز نیست.

ایرینه و   اندوارنه احریناطی را  نه   نرف ا نور     تواند  ا ت وی   جمع عمو ی عادی  ت  دیره  یأهی -3تبصره 

 و فرهمگی و آ وزشی  رساند. الممفعه عام

 فصل پنجم: مقررات مختلف:
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که  غایر شروط و قراردادهای  معقده  نا  منا ع تنأ ی  کممنده      اتحادیهانحالل یا تغییر  وادی از اساسما ه  -42 اده 

 راجع  ذکور اواهد  ود.گذاری و  شارکت  اشد  وکول  ه  وافقت   اعربار و کمک  الی و ا کانات  خرلف و سر ایه

العاده تغییر  عضی از  واد اساسما ه را ت وی  کمد در صورت تأیید وزارت  در صورتی که  جمع عمو ی فوق -43 اده 

 )از جهت ان باق  ا قانون  خش تعاونی   عربر اواهد  ود. ، کار و رفاه اجرماعیتعاون

 قرار گرفره  ا انحالل آن  اید  سررد شود. اتحادیهها در ااریار کلیه ا والی که از  ما ع عمو ی دولری و  انک -44 اده 

  اشد. های اجرائی  ر وط  ی نا ه تا ع ضوا ط  قرر در قانون  خش تعاونی و آئی اتحادیه انحالل  -45 اده 

تناق  ا ینا  نافوق   نه اتحادینه   اارالف  رای داوری و اعضای آن  وضوع اتحادیه در صورت  روز اارالف  ی   -46 اده 

ارجاع شود و چمانچه  ی  اتحادیه و اتحادیه دیگر اارالفی  روز نماید  وضوع اارالف  ه اتناق  ر نوط     ر وط تعاون

 جهت داوری ارجاع  ی شود. 

ر .........  ورخ .................  ه ت وی  رسید و آنچنه د .. اده و ........... تب ره در  جمع عمو ی ........ 46ای  اساسما ه در 

قانون شرکرهای تعاونی  ،و اصالحات  عدی آن اقر اد جمهوری اسال ی ی یمی نشده تا ع قانون  خش تعاون آن پیش

و  اتحادینه های قانونی و قراردادهای  معقده  نی    ها و دسرورالعمل نا ه )در  واردی که  ه قوت اود  اقی است  آئی 

 شد. ا یا  ؤسسات طرف قرار  یو اعضا 

 

 جمعرئیسه م هیأت

 مجمع منشی                   مجمع    نایب رئیس     مجمع: رئیس

 

 

 :ناظران        

 


