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  پیشگفتار
و تقسیم اراضی بین رعایـا   1341پس از اصالحات ارضی سال 

 کشـاورزي، افـزایش  با فروپاشی مـدیریت سـنتی تولیـد در بخـش     
بهره برداران کشاورزي به عنوان کشـاورزان خـرده مالـک کـه بـه      
ــل از اصــالحات ارضــی اضــافه     ــان صــاحب نســق قب جمــع دهقان
گردیدند از جمله پی آمدهاي ایجـاد شـده ناشـی از آن محسـوب     

ي و تبعـات ناشـی از اصـالحات ارضـی همچـون خـرد       .می گردد
ران نسـبت بـه دانـش    بهـره بـردا   پراکندگی اراضـی، عـدم آشـنایی   

مـدیریت و نبـود ســرمایه و ابـزار الزم، از دیگـر عــواملی بـود کــه      
تولیدات کشاورزي و بیکاري و مهـاجرت   شدیدموجبات کاهش 

روستائیان به شهرها را فراهم آورد به گونه اي که سیاسـتگذاران و  
بخشـی از مشـکالت و معضـالت     رفـع کارشناسان وقت به منظـور  



ــه     ــده ناچــار ب ــاد ش ــا هــدف     ایج ــاي نــوین ب        طراحــی راهکاره
  .یکپارچه سازي اراضی خرد و پراکنده شدند

یکی از ایـن راهکارهـا، تشـکیل شـرکت هـاي تعـاونی تولیـد         

بـر اسـاس قـانون تعـاونی نمـودن       1349روستایی بود کـه در سـال   
در حوزه عمل شرکت هاي تعـاونی   تولید و یکپارچه شدن اراضی

به تصویب رسید و متعاقـب آن   )24/12/1349مصوب (  روستایی
در دولـت وقـت   9/5/1350آیین نامه اجرایی مربوطه نیز درتـاریخ  

بـا تشـکیل اولـین     1351قانون مذکور در سال . مصوب و ابالغ شد
گروه شرکت هاي تعـاونی تولیـد اجرایـی گردیـد، امـا ادامـه ایـن        
روند همزمان با شروع انقالب اسـالمی و شـرایط موجـود متوقـف     

          ســالهاي اولیــه انقــالب نیــز بــا واگــذاري زمــین از طریــق   در .شــد
هیئت هاي هفت نفره درقالب گـروه هـا و تعـاونی مشـاع، مشـکل      
خرد شـدن و پراکنـدگی اراضـی و کـاهش بهـره وري منـابع آب       

  .گرفت وخاك همچنان ادامه و شدت



بروز مشکالت فوق، سیاستگذاران وکارشناسان را برآن داشت 
 70از دهـه   ، دیگربـار برون رفت از وضـعیت موجـود   که به منظور

موضوع تشکیل و توسعه شرکت هاي تعاونی تولید روستایی را بـا  

اهداف اعمال مدیریت و افزایش بهره وري منابع و عوامـل تولیـد،   
یکپارچه سازي و تجهیز و نوسازي اراضی و تامین مزایاي مالکیت 

در سطح شرکت ها فردي با رعایت همیاري و کار و تولید جمعی 
ــا حفــظ وحــدت ســه اصــل مالکیــت، حاکمیــت و عاملیــت، در    ب
اولویت برنامه هاي توسعه بخـش کشـاورزي قـرار دهنـد کـه ایـن       

 . روند فعالیت همچنان استمرار دارد

، قانون یـاد شـده بـا انجـام اصـالحاتی      بنا به ضرورت در نهایت
ضـی  تحت عنوان قانون تعاونی نمودن تولیـد و یکپارچـه شـدن ارا   

ــورخ     ــاده در جلســه علنــی روز چهارشــنبه م ــر هشــت م               مشــتمل ب
مجلس شوراي اسـالمی تصـویب و در تـاریخ     1393بهمن ماه  15
  .به تائید شوراي نگهبان رسید 1393بهمن ماه  29



امید اسـت بـا تـالش مسـئولین اسـتانی، شـرکت تعـاونی تولیـد         
ــا روســتایی بــا حرکــت در راســتاي هــدف اصــلی خــود کــه   همان

یکپارچگی اراضی و مدیریت متمرکز تولید می باشدگام نهـاده و  

  .بتواند موجبات دگرگونی در بخش را فراهم سازد
فرصت را مغتنم شمرده و از همه عزیزانی که در تهیـه، تـدوین   
و انتشار این مجموعه متحمل زحمـات فـراوان شـده انـد صـمیمانه      

  .تقدیر و تشکر می نمایم
ــن ارتبــاط      ــري و راهنمــایی هــاي     در ای الزم اســت از همفک

ــان  ــده آقای ــدیره و  رئــیس حســین صــفاییمهنــدس ارزن هیئــت م
ــدیرعامل  ــرم مـ ــرم   محتـ ــو محتـ ــدزاده عضـ ــا محمـ و محمدرضـ

مـــدیره ســـازمان مرکـــزي تعــاون روســـتایی ایـــران کـــه   هیئــت 
ــود  ــتر و بهب ــاي بیش ــتک موجــب غن ــد    یفی ــه شــده ان ــن مجموع ای

  .آید عمله ب قدردانی
  نادر علیزاده                                          

  مدیرکل دفتر نظام هاي بهره برداري                                        
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  1                                                                                  مقدمه      
 

  مقدمه
با توسعه و گسترش شـرکت هـاي تعـاونی تولیـد روسـتایی در      

ن درمـدیریت تولیـد و در جهـت    سالهاي اخیر و ارتقـاء جایگـاه آ  
حفظ منابع آب و خاك با  ایجاد ظرفیت هاي جدید، بـازنگري و  
اصالح اساسنامه براساس قانون و آیین نامه تعاونی نمـودن تولیـد و   

یکپارچه شدن اراضی کـه مهمتـرین رکـن شـرکت هـاي تعـاونی       
تولید روستایی است در دستور کار دفتر نظـام هـاي بهـره بـرداري     

  بــه گونــه اي کــه بــدین وســیله در جهــت تعــالی ایــن   قرارگرفــت
  .شرکت ها گام اساسی برداشته شود

ــانون تعــاونی نمــودن تولیــد و   براســاسکتــاب حاضــر  مــواد ق
 و اساسـنامه  یکپارچه شدن اراضـی بـه همـراه آیـین نامـه اجرایـی       

 آگـاهی بخشـی از  هـدف   بـا شرکت هاي تعاونی تولید روسـتایی،  
بـراي دسـت   به عنـوان منبعـی مفیـد،     و ظرفیت هاي قانونی موجود

اندرکاران این حوزه ازجملـه کارشناسـان، متخصصـان و مـدیران     
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اتحادیـه هـا وشـرکت هـاي      ياعضـا  ارکـان و  بخش کشاورزي و
  . تعاونی تولید روستایی تنظیم شده است



   

  3                        ...    اراضی  نشدولید و یکپارچه قانون تعاونی نمودن ت    
 

  

  
 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی

  )مجلس شوراي اسالمی15/11/1393مصوب(

  

 زراعی کردن قطعات اراضیمنظور یکپارچه ه ب -1اده م
ی در هر یک یشرکت هاي تعاونی روستا زارعین داوطلب عضو

در و  و سایرکشاورزان حوزه عمل آن شرکت ها روستاهاياز 
از  کشورداکثر بهره برداري از منابع آب و خاك ح جهت امکان

 و زراعیطریق تاسیس شبکه هاي نوین آبیاري و تسطیح اراضی 
 يآشنا ساختن اعضاو  روستاهااحداث راه هاي ارتباطی بین 

با اصول و شیوه هاي  و سایر کشاورزان شرکت هاي تعاونی مزبور
              ل و یجدید کاشت و داشت و برداشت و استفاده صحیح از وسا
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     متناسب با شرایط محلی با رعایت ماشین آالت کشاورزي 
ی بایر و مسلوب المنفعه و موات و نظام تعاون و احیاي اراض

همچنین فراهم نمودن امکانات و تسهیالت بیشتر براي توسعه و 
بهبود و ایجاد صنایع دستی و تبدیل فرآورده هاي دامی و زراعی 

 و گسترش فعالیتهاي مفید غیر کشاورزي در حوزه عمل این 
بالنتیجه فراهم اراضی کشاورزي در سایر مناطق و شرکت ها و 

ا و موجبات افزایش تولید و درآمد سرانه سکنه روستاه شدن
 جهاد کشاورزيبه وزارت ، مین رشد مداوم اقتصادي کشورتأ

شود با رعایت اصل مالکیت فردي کشاورزان و  اجازه داده می
ناسب با امکانات و تدریج و مته مین حقوق ناشی از آن بأت

مورد  موافقت صاحبان حداقل دو سوم اراضیو مقدورات دولت 
از نظر اعضاي شرکت تعاونی تولید روستایی و سایر کشاورزان 

برنامه یکپارچه کردن اراضی زراعی حائز شرایط، برنامه مذکور 
  .را به مورد اجرا بگذارد
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توسط وزارتخانه هاي آئین نامه اجرائی این قانون  -تبصره
تصویب هیئت وزیران خواهد ه بتهیه و  و نیرو جهاد کشاورزي

  .رسید

غییرات و اصالحات آئین نامه مذکور نیز با تصویب هیئت ت

  .وزیران قابل اجرا است

است به منظور ترویج  مجاز جهاد کشاورزيوزارت  -2ماده 
روسـتاها واحـد سـازمانی     و توسعه فعالیت هاي غیر کشـاورزي در 

  .وجود آورده الزم را ب
سازمانی مزبور مشمول قوانین و مقررات استخدامی  واحد

  نیست و با داشتن شخصیت حقوقی و استقالل کامل مالیکشور 
مقررات اساسنامه اي که به پیشنهاد صورت بازرگانی و طبق ه ب

خواهد رسید  هیئت وزیرانتصویب  هب جهادکشاورزي وزارت
  .اداره خواهد شد 
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جهاد کشاورزي می تواند حق بهره برداري وزارت  - 3ماده 
ر و موات و مسلوب المنفعه ضی دایر و بایاتمام یا قسمتی از ار

متعلق به دولت که در حوزه عمل شرکت هاي تعاونی تولید 
روستایی یا مجاور آن باشد را به منظور بهبود، کمک و تقویت 

) 9(ماده) 2(شرکت هاي تعاونی تولید روستایی با رعایت تبصره

قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 
  .حات بعدي، واگذار کندو اصال 23/4/1389

شرکت هاي موضوع این قانون در استفاده از کلیه  -4ماده 
اقدامات و برنامه هائی که وزارتخانه ها و سازمان ها و دستگاه ها 

ی و یو شرکت هاي دولتی در مورد رفاه اجتماعی و عمران روستا
آبادانی و آبیاري و بهبود وضع محصول و ترویج و توسعه صنایع 

اورزي و امثال آن در مناطق مختلف کشفعالیت هاي غیر دستی و
کنند در حوزه مورد عمل حق تقدم خواهند  کشور اجرا می

  .داشت 



   

  7                        ...    اراضی  نشدولید و یکپارچه قانون تعاونی نمودن ت    
 

دولت مکلف است براي اجراي این قانون همه ساله  - 5ماده 
  اعتبار الزم را از محل اعتبارات عمرانی یا بودجه جاري کشور 

جهاد زارت صورت کمک بالعوض و یا وام در اختیار وه ب
  .بگذارد کشاورزي

وزارت جهاد کشاورزي در اجراي این قانون نقشه  -6ماده 
جامع و یکپارچه شدن اراضی را به تعداد قطعات مناسب در 

محدوده ثبتی روستا و یا روستاها و مزارع مورد عمل شرکت و 
ثغور قطعات سابق و فعلی  د واراضی سایر کشاورزان تهیه و حدو

ار و همراه با موافقت کلیه مالکین به اداره ثبت را در نقشه نمود
واحد ثبتی مکلف است حسب مراجعه نماینده . محل ارسال دارد

جود با تطبیق نقشه ترسیمی با وضع مووزارت جهاد کشاورزي 
محل، سوابق ثبتی و احراز موافقت مالکین نسبت به تائید نقشه 

ت از جهت مزبور اقدام و بر مبناي آن و با رعایت مقررات ثب
مالیات، (حفظ حقوق اشخاص بدون دریافت هر گونه هزینه
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  نسبت به صدور سند مالکیت) عوارض، حقوق دولتی و غیره
  .اقدام نماید

ه هاي دولت متصوره در این ماده با کاهش هزینتقلیل درآمد 
نیروي انسانی، ، در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژي

شاورزي و نیز استفاده بهینه از آن ها و ماشین آالت و نهاده هاي ک
افزایش تولید ناشی از یکپارچه سازي اراضی که مآالً به کاهش 

  .هزینه هاي عمومی می انجامد، جبران می گردد

دولت، سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و سایر  -7ماده
دستگاه هاي قوه قضائیه و نظام بانکی مکلفند در ارائه خدمات، 

رات و ارائه تسهیالت این تعاونی ها را در اولویت تخصیص اعتبا
  .قرار دهند



   

  9                        ...    اراضی  نشدولید و یکپارچه قانون تعاونی نمودن ت    
 

دولت می تواند کمک هاي بالعوض و یارانه هاي  -تبصره
تخصیصی را به منظور اجراي طرح هاي ذیربط با نظارت خود 

  .مستقیماً در اختیار این تعاونی ها قرار دهد

، طرح شهید رجایی و )ره(کمیته امداد حضرت امام  -8ماده 

ازمان بهزیستی موظفند سهم هزینه هاي یکپارچه سازي اراضی س
مان سازکشاورزان تحت پوشش خود را پس از تعیین توسط 

     در بودجه ساالنه خود منظور و جهاد کشاورزي استان 
   .پرداخت نمایند

هشت ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه قانون فوق مشتمل بر 
و نود وسه مجلس  سیصدمورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و 

به تائید  29/11/1393شوراي اسالمی تصویب شد و در تاریخ 
  .شوراي نگهبان رسید
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  ی یآیین نامه اجرا
و یکپارچه شدن  قانون تعاونی نمودن تولید

 در حوزه عمل شرکت هاي تعاونی اراضی
  )هیئت وزیران 9/5/1350مصوب (   روستایی

  

نامه قانون تعاونی نمـودن تولیـد و یکپارچـه    اجراي بر -1ماده 
شدن اراضی، در حوزه عمل شـرکت هـاي تعـاونی روسـتایی، در     

  عنـوان قطـب توسـعه شـناخته شـده و     ه نقاطی انجام می شود کـه بـ  
برنامه هاي آبیاري وزارت آب و برق با سـرمایه گـذاري بـزرگ     

  .در آنها به مرحله اجرا گذاشته شده باشد
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طـب هـاي توسـعه شـناخته شـده کـه برنامـه        عالوه بر ق: تبصره
بزرگ آبیاري در آن اجرا شده یا مـی شـود در مـواردي کـه آب     
زیرزمینی یا سطحی یا هر دو در حدود چهارصد لیتـر در ثانیـه بـه    
تشخیص وزارت آب و برق در محـدوده مشخصـی کـه از طـرف     
وزارت تعاون و امور روستاها تعیین می شـود قابـل تحصـیل باشـد     

اون و امور روستاها می تواند قانون تعاونی نمودن تولیـد  وزارت تع
و یکپارچـه شــدن اراضــی در حــوزه عمــل شــرکت هــاي تعــاونی  

  .روستایی را اجرا نماید

که اجراي برنامـه تعـاونی کـردن تولیـد و      در مناطقی -2ماده 
یکپارچه شدن اراضی به نظر وزارت تعاون و امور روستاها مناسب 

از طریـق آگهــی در روزنامـه و ســایر    تشـخیص داده شـود مراتــب  
  .وسایل محلی به اطالع کلیه اشخاص ذینفع رسانیده خواهد شد
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ــاده  ــه یکپارچــه کــردن اراضــی     -3م قبــول و اجــراي برنام
مزروعــی و تعــاونی نمــودن تولیــد در حــوزه عمــل شــرکت هــاي  
تعاونی روستایی، بایـد از طریـق تصـمیم مجمـع عمـومی شـرکت       

قـرارداد الزم بـین وزارت تعـاون و امـور     تعاونی روسـتایی و عقـد   
روستاها و شرکت تعاونی روستایی که حـدود اشـتراك و شـرایط    

مشارکت بـین بخـش خصوصـی و عمـومی را دقیقـاً تعیـین نمایـد        
  .معلوم و مشخص گردد

براي فراهم کردن موجبات حداکثر بهره بـرداري از    -4ماده 
ی یروسـتا  منابع آب و خاك در منطقه عمل شرکت هـاي تعـاونی  

واجد شرایط اعتبارات و امکانـاتی را کـه از محـل اعتبـار عمرانـی      
دولت در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها قرار داده مـی شـود   

  :به دو طبقه تقسیم می شوند
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عملیات عمرانی زیربنایی که بایستی از اعتبـار عمرانـی    –اول 
اي برنامـه  گونـه اقـدام الزم بـراي اجـر    بالعوض و قبل از انجـام هر 

ــد      ــد و یکپارچــه شــدن اراضــی انجــام پذیرن ــردن تولی ــاونی ک   تع
  :شرح زیره ب

        تهیه طـرح جـامع توسـعه کشـاورزي بـا انجـام اقـداماتی         )الف
  :شرح زیره ب

  تهیه نقشه هاي توپوگرافی و کاداستر اراضی -
  انجام مطالعات خاکشناسی نیمه تفصیلی  -

  هاي کشاورزي و  استمنظور تهیه سیه انجام مطالعات الزم ب -

 فعالیت هاي غیرکشاورزي منطقه 

تعیین مسـاحت و حـدود قطعـات مناسـب بـراي کشـاورزي        -

 عمقی 

تهیه طرح کامـل شـبکه هـاي آبیـاري و زهکشـی در داخـل        -
قطعات و طرز ارتباط آنها با دریچه هاي آبیاري عمومی منتهی بـه  



   

  15 ...      اراضی  شدنلید و یکپارچه آئین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تو   
 

کتار هر قطعه با توجه به سهمیه آب اختصاص داده شده براي هر ه
 در طرح هاي آبیاري 

  تهیــه برنامــه کاشــت انــواع محصــوالت کشــاورزي و تولیــد  -

فرآورده هاي دامی با توجه به شرایط اقلیمی و نوع خـاك و بـازار   
 فروش محصوالت تولیدي

 تهیه نقشه هاي اجرایی تسطیح اراضی و قطعه بندي  -

ــزات و     - ــات و تجهیـ ــاره تاسیسـ ــی در بـ ــزارش فنـ ــه گـ   تهیـ

بـراي امکـان حـداکثر بهـره بـرداري مـورد نیـاز        ماشین آالتی کـه  
  اه و گانبــار کشــتار  ،شــرکت هــا مــی باشــد از قبیــل ســردخانه     

 ماشین هاي طبقه بندي محصوالت و غیره 

تدوین برنامه عملیات اجراي بـرآورد هزینـه هـاي مربـوط و      -

توصیه نحوه تدارك منابع مالی الزم براي شرکت تعاونی و انجـام  
 عات زیربنائی دیگرهر گونه اقدام و مطال
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تهیه طرح جامع بـراي شـهرك هـاي روسـتایی در منطقـه       )ب
عمل شرکت هـاي تعـاونی روسـتایی و آمـاده کـردن طـرح هـاي        

 ییاجرا

پیاده کردن عناصر و حدود اصلی شهرك ها روي زمین و  )پ
فاضالب و جـدول بنـدي    –برق  –ایجاد تاسیسات آب آشامیدنی 

ــان  ــازي خیاب ــرد   و زیرس ــخص ک ــا و مش ــی و  ه ــات اراض   ن قطع

  منطقه بندي آنها براي مصارف مختلف 

ــرکت    )ت ــار ش ــر ک ــاختمان دفت ــکونی   ،ایجــاد س ــازل مس من
  ر آن یکارکنان شرکت و نظا

احداث مرکز تعمیر و سرویس و نگاهـداري ماشـین هـاي     )ث
  کشاورزي 

  ایجاد جاده هاي فرعی و روستایی )ج

تمان هـاي  اصطبل نمونه و آغل و سایر سـاخ  ،احداث انبار )چ
  روستایی
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ــگ      )ح ــه فرهن ــه، خان ــل مدرس ــومی از قبی ــز عم ــاد مراک ایج
  روستایی، حمام و غسالخانه و غیره

ایجاد مراکـز تاسیسـات درمـانی و بهداشـتی طبـق ضـوابط        )خ
  مورد عمل سازمان بیمه هاي اجتماعی روستائیان

ل ارتباطی پست و تلگـراف و تلفـن   یایجاد تاسیسات و وسا )د
  عمل وزارت پست و تلگراف و تلفن  طبق ضوابط مورد

ل نقلیه مورد احتیاج کارمنـدان وزارت تعـاون و   یخرید وسا )ذ

امور روستاها براي سرپرسـتی و اداره امـور شـرکت هـاي تعـاونی      
  ل یهزینه هاي جاري این وسا روستایی و

کـه   اشخاص در صورتیه هاي متعلق ب پرداخت بهاي اعیان )ر
  ر روســـتاها مـــزاحم برنامـــه بـــه تشـــخیص وزارت تعـــاون و امـــو

  .تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضی باشد

  تسطیح اراضی طبق طرح جامع توسعه کشاورزي منطقه  )ز
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ــاتالقی  )ژ ــه در   ، اصــالح اراضــی ب شــوره زار جنگلــی مخروب
  صورت توجیه اقتصادي 

و زهکشـی   3و2و1ایجاد شبکه هاي آبیاري اصلی درجـه   )س
احت آن در طرح جامع توسعه کشـاورزي  اصلی تا قطعاتی که مس
   .منطقه تعیین شده است

آمــوزش فنــی و حرفــه اي کارکنــان شــرکت تعــاونی       )ش
ــاده کــردن برنامــه و    روســتایی و تــامین کارشناســان الزم بــراي پی

  مدیریت و نظارت بر عملیات 

تامین خدمات مهندسـی مـورد نیـاز اجـراي طـرح هـا در        )ص
  ون و امور روستاهاصورت لزوم به تشخیص وزارت تعا

عملیاتی کـه بایـد بـا اسـتفاده از وام هـاي پرداختـی بـه         –دوم 
  :شرکت هاي تعاونی روستایی مشمول طرح انجام شود بشرح زیر

ایجاد شبکه هاي آبیاري و زهکشـی داخـل قطعـات منـدرج      -

 این آئین نامه) 4(در بند س قسمت اول ماده 
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  کشاورزي  تامین اعتبارات جاري مورد نیاز فعالیت هاي  -

  ایجاد جاده هاي اختصاصی داخل قطعـات بـه منظـور انجـام      -

  فعالیت هاي کاشت و داشت و برداشت 
 تهیه وسایل کار و ماشین هاي کشاورزي  -

 هزینه هاي مربوط به انجام فعالیت هاي غیرکشاورزي  -

بنــدي  احــداث کارخانجــات تبــدیل و طبقــه بنــدي و بســته  -

ی ایجاد یا اصـالح بـاغ   فرآورده هاي داممحصوالت کشاورزي و 
 میوه و قلمستان

خرید زمین متعلق به اشخاص غیر عضو شرکت در مـواردي   -

  کــه بــه تشــخیص وزارت تعــاون و امــور روســتاها اجــراي برنامــه   
تعاونی کردن تولید و یکپارچه شدن اراضـی زراعتـی مبـادرت بـه     

 .این اقدام را ایجاب نماید

ل کو تغییـر شـ   خانه سازي براي کشاورزان یا تعمیر اساسـی  -

 آن با استفاده از خودیاري آنان و لزوماً کمک هاي مالی دولت 
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 ل مصالح ساختمانی با تخفیف قیمت صورت تحویه ب

در صورت قبول برنامه تعاونی کردن تولید از طرف   -5ماده 

شرکت تعاونی روستایی کلیه کشاورزان عضو آن شرکت بایـد از  
 )1(اینصورت طبـق تبصـره    برنامه کار شرکت تبعیت کنند در غیر

کفین نقانون اصالحی قـانون اصـالحات ارضـی بـا مسـت     ) 19(ماده 
ــار خواهــد شــد  ــانون   19مــاده  1تبصــره (  .رفت ــانون اصــالحی ق ق

ــا     – 1تبصــره  –اصــالحات ارضــی   ــه آنه ــین ب ــه زم ــی ک زارعین
واگذاري می شود چنانچه نتوانند طبـق برنامـه شـرکت تعـاونی در     

شرکت نموده و وظـایف مربوطـه را انجـام    امور تولیدي و عمرانی 
دهند به تشخیص شرکت تعاونی از عضویت شرکت اخـراج و در  

 128مورد اراضی که به آنها واگذار شده طبق قسـمت اخیـر مـاده    
  ).این قانون رفتار خواهد شد
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با توجـه بـه سیاسـت کشـاورزي کشـور مقـدار آب         -6ماده 
یـزان احتیـاج بـه انـواع     منظم و مهار شده قابل استفاده و همچنـین م 

ــا رعایــت شــرایط اقلیمــی و    محصــوالت مختلــف کشــاورزي و ب
استعداد طبیعی و مقتضیات محلی برنامه کشت و تولید منطقه عمل 
شرکت تعاونی با در نظـر گـرفتن طـرح جـامع توسـعه کشـاورزي       

وسـیله  ه ن نامه بـ آیی) 4(منطقه مندرج در بند الف قسمت اول ماده 
ی با کمک گـروه  یامل شرکت تعاونی روستاعهیئت مدیره و مدیر

کارشناسان برنامه ریزي وزارت تعاون و امور روستاها در هر سـال  
  .تنظیم و به مورد اجرا گذارده می شود

شرکت می تواند عملیات کشت و تولید را در تمـام    -7ماده 
یا قسمتی از اراضی زراعتی اعضا راساً انجام دهد و یا اجراي تمام 

ز برنامه را تحت نظارت خود در اراضی زراعتی بـه هـر   یا قسمتی ا
  .یک از کشاورزان یا گروه هایی از کشاورزان واگذار کند



   

           ...    قانون و آئین نامه اجرایی تعاونی نمودن تولید و                  22     
 

شرکت می تواند در صورت لـزوم اراضـی زراعتـی      -8ماده 
را که عضو شرکت نیسـتند بـراي اجـراي برنامـه تعـاونی       یاشخاص

  .کردن تولید خریداري و یا اجاره نماید

هاي تعاونی روستایی که برنامـه تعـاونی    در شرکت  -9ماده 

کردن تولید اجرا می شود شرکت اختیار خواهد داشت در اراضی 
زراعتی اعضا به هر نوع عملیات از قبیل احـداث نهـر و حفـر چـاه     
آب با رعایت مقـررات قـانون آب و نحـوه ملـی شـدن آن ایجـاد       
اعیانی و سایر تاسیسات مورد نیـاز شـرکت و عملیـات کشـاورزي     

  .قدام کندا

شـرکت تعـاونی مـی توانـد بـراي احـداث امـاکن          -10ماده 

عمومی و ایجاد راه و غیـره از اراضـی تحـت اختیـار خـود اعـم از       
  .اراضی متعلق به شرکت یا زارعین عضو اختصاص دهد
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ــاده  ــاه آب     -11م ــد چ ــی توان ــاونی م ــرکت تع ــه و  ،ش ابنی
      اعیانیهــاي دیگــري را کــه در اراضــی حــوزه عمــل خــود احــداث

نام خود به ثبت برساند و حقوقی که در اراضـی حـوزه   ه می کند ب
عمل شرکت براي شرکت تعاونی یا اعضاي شـرکت ایجـاد شـده    

  .است براي انعکاس در دفاتر ثبت به اداره ثبت اطالع دهد

در صورت انتقال مالکیت نسـق زراعتـی یـا فـوت       -12ماده 
ده یا وارث قـانونی  ارع عضو شرکت تعاونی روستائی انتقال گیرنز

  .متوفی بایستی از برنامه تعاونی کردن تولید پیروي نمایند

در اجراي برنامه تعاونی کـردن تولیـد و یکپارچـه      -13ماده 
شــدن اراضــی تمــام اراضــی زراعتــی در اختیــار شــرکت تعــاونی   

روستایی قرار خواهد گرفـت ولـی شـرکت مـی توانـد در حـدود       
بع از اراضی حوزه عمل شرکت امکان حداکثر تا یک هزار مترمر

تعاونی را در محلی که مناسب بداند براي استفاده شخصی بعنـوان  
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باغچه در اختیار هر یک از زارعین عضو شرکت که ساکن حوزه 
  .بگذارد ،عمل شرکت باشد

قـانون تعـاونی کـردن    ) 3(اراضی مذکور در مـاده    -14ماده 

ور روسـتاها نباشـد   تولید مادام که مورد احتیاج وزارت تعاون و امـ 
جهت انجام فعالیت هاي کشاورزي مجاناً در اختیار شـرکت هـاي   
تعاونی روستایی گذارده خواهد شد و عواید خالص از این اراضی 

         حساب ذخیره غیـر قابـل تقسـیم شـرکت منظـور مـی شـود کـه        ه ب
صرف توسـعه عملیـات شـرکت از قبیـل ایجـاد سـاختمان هـا و        ه ب

و ســایر فعالیــت هــاي منــدرج در اساســنامه   مــورد نیــاز تاسیســات
  .شرکت برسد

صـورت  ه اعضاي شرکت هاي تعاونی روستایی بـ   -15ماده 

بـا تبعیــت از برنامـه هــاي کشـاورزي شــرکت    ) بنــه(دسـته جمعـی   
ی مربـوط راسـاً نسـبت بـه انجـام عملیـات کشـت و        یتعاونی روستا
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داشت و برداشت اقدام و محصول جمع آوري شده خود را جهت 
ضه به بازارهاي فروش به شرکت تعاونی مربوط تحویل و بهاي عر

به نسـبت مسـاحت نسـق    ) عواید خالص(پس از وضع هزینه ها آن 
صورت بـه   زراعتی هر زارع عضو تقسیم خواهد شد و در غیر این

ــا رعایــت مهــارت هــا و وضــع   تشــخیص هیئــت مــدیره شــرکت ب
ــا    ــین افــراد ی    جســمانی اعضــاي شــرکت نســبت بــه تقســیم کــار ب

گروه هـایی از آنـان تصـمیم الزم اتخـاذ و بـا توجـه بـه کمیـت و         
کیفیــت کــاري کــه هــر یــک از اعضــا یــا گــروه هــا بــراي تولیــد  
         محصــوالت کشــاورزي مختلــف انجــام مــی دهنــد اجــرت کــار   

صورت مقطوع یا دستمزد روزانه به تناسب نوع کار پرداخـت و  ه ب
  .سیم خواهد شدتق) 16(شرح مندرج در ماده ه درآمد خالص ب

در صورتی که نوع و حجم فعالیـت هـاي شـرکت      -1تبصره 

تعاونی استفاده از وجود کارگر غیر عضو شرکت را ایجاب نماید 
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شرکت می تواند در مقابل کار انجام شـده اجـرت پرداخـت و بـه     
  .حساب هزینه شرکت منظور نماید

  و نظر به اینکه میزان محصول و درآمد اراضی بـایر    -2تبصره 

ــور      ــاون و ام ــرف وزارت تع ــه از ط ــوات ک ــه و م مســلوب المنفع
ی گـذارده مـی شـود در سـالهاي     روستاها در اختیار شرکت تعـاون 

بهره برداري جبران هزینه هاي مربوط را نمی نماید ایـن قبیـل   اول 
اراضی به نسبتی که تحت کشت می رود تا سه سال بعد از شـروع  

  .کشت سهمی از درآمد نخواهد داشت

    در پایان هر سـال پـس از کسـر کلیـه هزینـه هـا و        -16ه ماد

ر و سود سهام که طبق اساسنامه شرکت بایسـتی  یذخا ،استهالکات
برداشــت شــود بقیــه درآمــد خــالص حاصــل از عملیــات تولیــدي  
کشاورزي به نسبت مساحت نسق زراعتی هر زارع عضـو شـرکت   

  .تقسیم خواهد گردید
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ون تعـاونی نمـودن تولیـد و    قـان ) 4(در اجراي ماده   -17ماده 
یکپارچه شدن اراضـی در حـوزه عمـل شـرکت هـاي تعـاونی در       

یلی نتوانند تمام یا قسمتی از داله مواردي که سازمان هاي ذیربط ب
فعالیت هاي مورد بحث را در منطقه عمل این شرکتها انجام دهنـد  
 اعتبارات الزم را بطور مستقیم یا از طریق سازمان برنامه در اختیـار 

وزارت تعاون و امور روستاها قرار خواهنـد داد کـه بـه نماینـدگی     
  .دستگاه هاي مربوط بصورت امانی انجام دهد

هرگونه اصالح الزم در این آیـین نامـه بـر اسـاس       -18ماده 
ماده یک قانون تعاونی نمودن تولیـد و یکپارچـه شـدن    ) 2(تبصره 

 زارت آب واراضی به پیشنهاد وزارت تعاون و امـور روسـتاها و و  
  .برق و تصویب هیئت دولت انجام خواهد شد
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                   شـــایان ذکـــر اســـت آیـــین نامـــه  مـــذکور براســـاس تبصـــره 
قانون تعاونی نمودن تولید ویکپارچه شدن اراضی مصوب )1(ماده 

  .مجلس شوراي اسالمی درحال بازنگري می باشد15/11/1393
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  اساسنامه 
  ییید روستاشرکت تعاونی تول

  )هیئت مدیره سازمان -19/2/1391مصوب (

  

  کلیات :فصل اول

ــاده  ــام شــرکت    -1م ــتایی   : ن ــد روس ــاونی تولی شــرکت تع
که در  این اساسنامه به اختصار شرکت ......................................  

  .شود و نوع آن شرکت تعاونی تولید روستایی می باشد نامیده می

از ........................ صـلی شـرکت در روسـتا    مرکز ا -2ماده 

ــتان ..............................بخــش  ــا  .................... شهرس اســت و ب
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تصویب هیئت مـدیره مـی تـوان شـعب شـرکت را در سـایر نقـاط        
حوزه عمل تأسیس کرد و یا محل شعب  تأسیس شده را در همان 

  .حوزه تغییر داد

  .ز تاریخ تأسیس نامحدود است مدت شرکت ا -3ماده 

حوزه عملیات شـرکت عبـارت اسـت از روسـتاهاي      -4ماده 
  :زیر

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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  هدف ، موضوع و حدود عملیات    :فصل دوم

هدف از تشکیل این شرکت اصـالح سـاختار نظـام      – 5ماده 

بهره برداري کشاورزي، ارتقاء بهره وري عوامل تولید، تخصـیص  
فی تولید محصوالت نه منابع، افزایش کمی و کیو بهره برداري بهی

، ...)، جنگـل، مرتـع و آبزیـان و    زراعی، بـاغی، دامـی  (کشاورزي 
تحقـق کشـاورزي پایـدار، حفـظ محـیط زیسـت، بهبـود وضــعیت        

  .آن می باشد يمعیشتی و ارتقاء توان اقتصادي اعضا

  موضوع و حدود عملیات
نامـه قـانون تعـاونی    استفاده بهینه از عوامـل تولیـد و اجـراي بر     -1

 نمودن تولید 

یکپارچه سازي اراضی خرد و پراکنده اعضا با حفظ مالکیـت    -2
  فردي آنها و رعایت الگوي کشت در قالب نظام یکجا کشتی 

انجــام کلیــه عملیــات مربــوط بــه بهبــود، توســعه و تولیــد          -3
  محصوالت کشاورزي 
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وزیــع، اســتقرار مــدیریت مشــارکتی آب  بــه منظــور تــامین، ت   -4

نگهداري، حفاظت، مدیریت و بهـره بـرداري از تاسیسـات آب و    
 :آبیاري از طریق

 ایجاد واحد مدیریت آب بران در شرکت)الف 

   تشکیل گروه هاي آب بران) ب 
برنامه ریزي و هماهنگی در جهت بهره برداري مناسـب از  ) ج 
اي نـوین آبیـاري، نظـارت بـر     بهره گیـري از روش هـ   آبی با منابع
توزیـع آب، بهـره بـرداري، نگهـداري و ایجـاد تاسیسـات        ،متقسی

   جدید
همـــاهنگی در زمینـــه اســـتفاده از امکانـــات بالعـــوض یـــا  ) د

                 تسـهیالت کـم بهــره دولـت در جهـت بازســازي، نوسـازي شــبکه     
  و ارتقاء بهره وري از منابع آبی

ــران در جهــت   ) هـــ   توانمندســازي اعضــا و گــروه هــاي آب ب
  داري مناسب از آببهره بر
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  انعقاد قرارداد همکاري با شرکت آب منطقه اي ) و
  ین نامه ها و دستورالعمل هاي فنییاجراي دقیق آ) ز
  :تجهیز و نوسازي اراضی از طریق اجراي عملیاتی مانند -5

 مرمت و اصالح شبکه هاي سنتی آبیاري و زهکشی ) الف 

 کشیتوسعه و احداث شبکه هاي مدرن آبیاري و زه) ب 

  ترویج و اجراي سیستم هاي آبیاري تحت فشار) ج
  تسطیح و قطعه بندي فنی اراضی کشاورزي ) د
  بهسازي و احداث جاده هاي دسترسی بین مزارع ) هـ
ترویج، توسعه و اجراي سایر عملیاتی که منجر بـه تجهیـز و   ) و

  .نوسازي اراضی گردد
قـوانین  حفر، تجهیز و برقی کردن چاه هاي کشاورزي برابر ) ز

  ط ببا همکاري سازمان هاي ذیر
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ــوزیعی،     -6 ــدي، ت ــاي اقتصــادي، تولی ــه فعالیــت ه انجــام کلی
بازرگانی داخلی و خـارجی در چـارچوب اهـداف شـرکت بـا در      

  نظر داشتن قوانین جاري و مرتبط
ارائــه کلیــه خــدمات مشــاوره فنــی و مهندســی، آموزشــی،   -7

کشـاورزي از  ترویجی و آشنا سـاختن اعضـا بـا شـیوه هـاي نـوین       
طریق برگزاري کالسهاي آموزشـی، بازدیـد هـاي دسـته جمعـی،      
احداث مزارع الگویی، تحقیقی و ترویجی از طریق عقـد قـرارداد   

  با مراجع ذیربط 
توســعه و تــأمین ماشــین آالت و ادوات کشــاورزي و ارائــه  -8

خدمات پس از فروش از طریق راه اندازي واحدهاي مکانیزاسیون 
  سیار و ثابت و تعمیرگاه هاي

ــا -9 ــی،      ياحی ــه دولت ــلوب المنفع ــوات، مس ــایر، م ــی ب اراض
خصوصی و منابع ملی در حوزه عمل شـرکت و اراضـی همجـوار    

  پس از اخذ مجوز هاي قانونی براساس قوانین موجود
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ــرداري جمعــی و مشــترك از اراضــی    -10 مــدیریت و بهــره ب
  کشاورزي 

تحدثات، مسـ بهره برداري از وسایل کشاورزي، آبیاري و  -11
، کارخانجـات، سـهام کارخانجـات و سـایر     اعیانی، مزارع، باغات

 44امکانات دولتی قابل واگذاري برابر قانون سیاسـت هـاي اصـل    
  قانون اساسی در حوزه عمل شرکت 

حفظ، احیاء، توسعه و بهره بـرداري از عرصـه هـاي منـابع      -12
  رکت طبیعی از طریق فعالیت هاي فنی و قانونی در حوزه عمل ش

ع هاي مرتبط بـا کشـاورزي   انجام فعالیت ها و ایجاد مجتم -13
ــل  ــورداري،    از قبیـ ــور، زنبـ ــرورش طیـ ــروري، پـ ــه، دامپـ گلخانـ

  نوغانداري، آبزي پروري و خدمات مرتبط با این فعالیت ها 
ــع آوري،    -14 ــات الزم جهـــت جمـ ــنایع و امکانـ ــاد صـ ایجـ

خریـد،   نگهداري، تبدیل، طبقه بندي، بسـته بنـدي، حمـل و نقـل،    
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  بازاریـــابی و فـــروش محصـــوالت کشـــاورزي اعضـــا و توســـعه  
  فعالیت هاي جنبی

ویژه زنان براي ه شرکت ب يجلب مشارکت خانواده اعضا -15
  ایجاد فرصت هاي شغلی

  خرید، تهیه مواد و وسایل مورد احتیاج حرفه اي اعضا -16

ونی هـاي  عضویت شرکت در اتحادیـه شـرکت هـاي تعـا     -17
ســرمایه گــذاري در شــرکت هــاي اقتصــادي و  ی ویتولیــد روســتا

  صـــندوق حمایـــت از توســـعه بخـــش کشـــاورزي و اســـتفاده از  
صندوق هاي اعتباري داراي مجوز قانونی به صـورت مشـارکت و   
یا خرید سهام و ایجاد صندوق قـرض الحسـنه بـا تصـویب مجمـع      

  عمومی عادي

در صورت عدم تشکیل اتحادیـه شهرسـتانی، شـرکت     )تبصره
  .تواند در اتحادیه استانی عضو شودصرفاً می 
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تامین منابع مالی و اعتباري مـورد نیـاز شـرکت و اعضـا از      -18
طریق اعتبارات دولتی و سیستم بانکی، استقراض، قرض الحسـنه و  

  استفاده از سایر عقود 

ترتیب معامالت بـا غیـر اعضـا بـر اسـاس آیـین نامـه         )1تبصره 

  .عادي رسیده باشد معامالتی است که به تصویب مجمع عمومی

  قبول هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی  )2تبصره 
  تهیه، تامین، تولیـد و توزیـع کلیـه نهـاده هـاي کشـاورزي        -19

کود، سم، بذر، نهـال، سـوخت، ماشـین آالت، ابـزار کشـاوري،      ( 

  .... ) خوراك دام و طیور و 
گسترش انـواع بیمـه هـا از قبیـل محصـوالت کشـاورزي،        -20

روستائیان و عشایر، بازرگانی از طریق مراجع ذیصـالح  اجتماعی، 
  با ایجاد کارگزاري بیمه ها و غیره 

  مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیت هاي  -21
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  اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی 
  عضویت در تشکل هاي صنفی کشاورزي  -22
  شــرکت مــی توانــد نماینــدگی شــرکت هــا، اتحادیــه        -23

ی، بانکها ، صندوق هاي مـالی و  یولید روستاشرکت هاي تعاونی ت

اعتباري، سازمانها، مؤسسات را براي عملیات خـدماتی کـه مـورد    
ی باشـد بپـذیرد و یـا بـراي     ینیاز آنها با شرکت تعاونی تولید روستا
  .انجام مقاصد شرکت، نمایندگی بدهد

ارائــه خــدمات آزمایشــگاهی مــورد نیــاز آب و خــاك از  -24
  گاه آب و خاك طریق ایجاد آزمایش

  نیک هاي گیاه پزشکی و دامپزشکی یایجاد کل -25
ارائه خدمات مدیریت کنترل آفات و بیماري هاي گیاهی  -26

  و دامی 
ــته بنـــدي، توزیـــع نهـــال و بـــذر    -27   تولیـــد، فـــرآوري، بسـ

  اصالح شده 
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ــات پیمانکــاري در حــوزه هــاي روســتایی و    -28 انجــام عملی
  الزم  کشاورزي از طریق  اخذ مجوز هاي

انجام هرگونـه عملیـات و خـدماتی کـه در جهـت منـافع،        -29
ــل       ــوزه عم ــتاهاي ح ــا روس ــتا ی ــعه روس ــرکت و توس ــالح ش   مص

  .شرکت باشد

در صـورت بــروز اخــتالف بـین شــرکت و شــرکت هــا و    -30
اتحادیه هاي تعاونی دیگر و یا سایر اشخاص حقیقـی و حقـوقی و   

نی هاي روستایی و اعضا، اتحادیه مرکزي نظارت و هماهنگی تعاو
  . کشاورزي ایران مرجع صالح براي رسیدگی و داوري می باشد
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  شرایط تشکیل  و عضویت :فصل سوم

  :شرایط تشکیل و عضویت شامل -6ماده 
  :شرایط تشکیل  -الف 

درصد بهره بـرداران کشـاورزي    90تقاضاي عضویت حداقل   -1
 حوزه عمل در یک یا چند روستاي همجوار

ین نامه اجرایـی  یاقتصادي بر اساس آ –شرایط حد فنی  داشتن  -2

قانون جلوگیري از خرد شدن اراضی کشاورزي و ایجـاد قطعـات   
  مجلس شوراي اسالمی 1385مناسب فنی و اقتصادي مصوب 

  :ر شرکت براساس شرایط ذیل می باشدعضویت د  -ب
ــراد صــاحب نســق و     -1 ــه اف ــراي کلی عضــویت در شــرکت ب

مشروط بر این که ملتـزم بـه   . رزي آزاد استمالکین اراضی کشاو
اهداف شرکت تعاونی و اجراي برنامه قانون تعاونی نمـودن تولیـد   
و یکپارچه شدن اراضی باشند و اراضی  و یا واحـد تولیـدي آنهـا    

  .در حوزه عمل شرکت واقع شده باشد
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  تسلیم درخواست عضویت و قبول مفاد این اساسنامه  -2
تشخیص مجمع عمـومی براسـاس    به پرداخت حق عضویت -3

آب یا زمین و یـا ظرفیـت واحـد تولیـدي     ) استفاده(میزان مالکیت 
  .محاسبه و به صورت نقدي و تعهدي قابل پرداخت است

  شــرکت مــی بایسـت متقاضــی و داوطلــب   ياعضـا  )1تبصــره 
تجمیع، تجهیـز و یکپارچـه سـازي اراضـی و یکجـا       انجام عملیات

  .باشند مدیریت متمرکز اعمال کشتی با

هیأت موسس موظف به مراعـات شـرایط ایـن مـاده      )2تبصره 

می باشد و بعد از تشکیل شرکت، هیئت مدیره در مورد متقاضـیان  
جدید عضویت در شرکت بـه تشـخیص خـود تقاضـاي عضـویت      

  .کسانی را که واجد شرایط مذکور نیستند رد خواهد کرد

  .خروج از عضویت در هر موقع اختیاري است  -7ماده 
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در صورت تحقق یکی از موارد زیر،  عضو شرکت   -8ماده 
بر اساس صورت جلسۀ هیئت مدیره اخراج می گردد و مراتب بـه  

  .نحو مقتضی به اطالع عضو اخراج شده خواهد رسید
  از دست دادن یکی از شرایط عضویت در شرکت  –الف 

مبادرت به اعمالی کـه موجـب زیـان مـادي و یـا معنـوي        –ب 

  .یص اداره تعاون روستایی شهرستان گرددشرکت با تشخ
  مبادرت به رقابت با موضوع فعالیت شرکت   –ج 
عــدم ایفــاي تعهــدات عــدم رعایــت مقــررات اساســنامه و  –د 

  قانونی 

کسی که تقاضاي عضویت او از طرف هیئت مدیره  – 9ماده 
رد شــده باشــد حــق دارد  اعتــراض خــود را بــه یکــی از بازرســان  

ازرسـان بـه اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان      شرکت و در غیـاب ب 
تسلیم کند و هر یک از مقامات مذکور موظف اسـت در نخسـتین   

مجمع عمومی عادي که تشکیل می شود موضوع را مطرح کنـد و  
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معترض می تواند بدون حق رأي در مجمع مذکور شـرکت نمایـد   
  .و رأي مجمع مذکور در این باره قطعی است 

ــاده  ــه علــت اســتعفا، تــرك  هرگــاه رابطــه  -10م عضــوي ب
عضویت، اخراج و یا فوت بـا شـرکت قطـع شـود، بهـاي سـهم یـا        

مربوط به (سهام او پس از تصویب تراز نامه و حساب سود و زیان 

سالی که عضو مزبور در آن سال رابطه عضـویت را از دسـت داده   
در مجمـع عمـومی حـداکثر ظـرف یکسـال از تـاریخ قطـع        ) است

  :ب زیر پرداخت خواهد شدیت به ترتیرابطه عضو
رقـم ذخیـره    زچنانچه شرکت زیان نکرده یا مبلغ زیـان کمتـر ا  

پرداخت باشد معادل ارزش اسمی سهام، باز قابل تقسیمغیر  قانونی
می شود و در صورتی که در حساب هاي شرکت مبالغی به عنوان 
زیان، بدون داشتن ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم وجود داشته باشد 

د ارقام زیان از مبلغ ذخیره قانونی غیر قابل تقسـیم زیـادتر باشـ   و یا 
زیان که به تناسب کل سرمایه به در صورت اول به میزان مبلغی از 
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ــه نســبت        ــرد و در صــورت دوم، ب ــی گی ــوط تعلــق م ــهم مرب                  س
مابه التفاوت ارقام مـذکور بـه کـل سـرمایه از ارزش اسـمی سـهام       

  . یا وارث قانونی او پرداخت خواهد شدکسر و بقیه به عضو 

درصورت فوت عضو، ورثه وي که واجد شـرایط و   )1تبصره 

ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شـناخته شـده    
و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد 

ر کتبـاً  اما اگ. خود تا سقف حداقل یک سهم را به تعاونی بپردازند
اعـالم کننـد کـه مایـل بــه ادامـه عضـویت در تعـاونی نیسـتند و یــا         
هیچکــدام واجــد شــرایط نباشــند، وفــق مقــررات ایــن اساســنامه،   
مطالبات عضو متوفی اعم از مبلغ سهام یا مطالبات دیگر به ورثه او 
پرداخت می گردد و چنانچه عضـو متـوفی بـدهکاري بـه شـرکت      

  .تهاتر خواهد شد  داشته باشد مطالبات و بدهی وي
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اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا  )2تبصره 
  چند نفر  به تعداد مورد نیـاز بـا توافـق سـایر وراث، عضـو تعـاونی       

  .شناخته می شوند

و مطالبـات   هیأت مدیره موظف است فهرست سهام )3تبصره 

بازپرداخــت آن شــده بــه اولــین مجمــع  اعضــایی را کــه تقاضــاي 
، رسیدگی به ترازنامه سال مالی قبـل ی عادي ساالنه که براي عموم

  .تشکیل می شود گزارش نماید

در صورتی که ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطـه   )4تبصره 

عضـویت ترازنامــه و حسـاب ســود و زیـان آن ســال، بـه تصــویب     
مجمع عمومی نرسد هیأت مدیره از روي تراز نامه و حساب سـود  

سئولیت خـود تنظـیم مـی نمایـد، نسـبت بـه       و زیان شرکت که به م
  .بازپرداخت ارزش اسمی سهام مزبور اقدام خواهد کرد
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ــه شــرکت    )5تبصــره  بهــاي ســهام و مطالبــات کســانی کــه ب
  .بدهکارند، پس از کسر بدهی آنها قابل پرداخت خواهد بود

هرگاه شرکت  به موسسات و شرکت هاي دولتـی    -11ماده 

انچه سرمایه شـرکت نسـبت بـه زمـان     و بانک ها بدهکار باشد، چن
کاهش یابد، شرکت باید بالفاصله میـزان تقلیـل را بـه     ایجاد بدهی

  .دستگاه هاي مزبور اطالع دهد

  است  مطالبات ممتازه ءمطالبات شرکت از اعضا جز )تبصره

شرکت مخیر است طلب خـود را از عضـو پـس از     -12ماده 

  ت وي از شـرکت  اخطار کتبی و عدم وصول از هر یک از مطالبـا 
از محل مازاد برگشتی، سهام، سود سهام و سایر مطالبـات عضـو   ( 

برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور تکافوي مطالبـات  ) از شرکت 
خود بـه بـدهکار مراجعـه    شرکت را نکند براي وصول مازاد طلب 

خواهــد نمــود و در صــورت عــدم پرداخــت طلــب توســط عضــو، 
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ــه خــدمات   ــه هــر گون   آب دهــی، مکانیزاســیون، (شــرکت از ارائ
تا وصول مطالبات خوداري نماید و در ...) نهاده هاي کشاورزي و 

سال هاي بعد، مبلغ بدهی به صورت تصاعدي محاسـبه و از امـوال   
  .نامبرده برابر قانون وصول نماید
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  سرمایه :فصل چهارم

  :سرمایه اولیه شرکت تعاونی تولید روستایی شامل  -13ماده 

ریال 000/000/200قل سرمایه نقدي اولیه شرکت مبلغ حدا -1

ریالی تقسیم شده که حداقل .............. سهم .............  به است که
................. ریـال نقـداً و مـابقی مبلـغ     ................ درصد مبلغ   50

ریال حداکثر به مدت یکسال به صندوق شرکت پرداخـت نماینـد   
  .سهام می باشددر تعهد صاحبان 

سرمایه غیر نقدي شامل، حق بهره برداري از آب و زمین به  -2
ارزش قیمت روز کارشناسی در هر شرکت تعاونی تولید روستایی 

نفر با انتخاب اعضـا صـورت    3که توسط گروه ارزیاب مرکب از 

  .می گیرد

مالکیت سهام وقتی محقق است کـه در دفـاتر شـرکت     )تبصره
و رسید یا تصدیقی مبنـی بـر تعـداد و مبلـغ     بنام صاحب سهم ثبت 
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مجاز شـرکت صـادر و در دسـت     يصاحبان امضا يسهام به امضا
  .صاحب سهم باشد

سـهام شـرکت بـا نـام و غیـر قابـل تقسـیم اسـت و          -14مـاده  

اعضاي شرکت می توانند با تصویب هیئت مدیره سهام خود را بـه  
 )6(اده سایر اعضا یا افـراد واجـد شـرایط عضـویت  بـا رعایـت مـ       

به شرط محرز شدن انتقـال قـانونی تمـام و یـا بخشـی از      ( اساسنامه
به متقاضی عضویت منتقـل  ) مالکیت یا ظرفیت واحد تولیدي خود

ــرکت،       ــر شـ ــال در دفتـ ــل و انتقـ ــورت نقـ ــن صـ ــد، در ایـ   کننـ
  .ثبت می شود

هیچ عضوي نمی تواند بیش از یک هفـتم مجمـوع    -15ماده 

  .سرمایه شرکت را داشته باشد

و می توان با  شرکت متغیر و نامحدود استسرمایه  -16اده م
فروش سهام به اعضا یا قبول اعضاي جدید سرمایه را افزایش و یـا  
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ــرمایه شـــرکت را    ــه اعضـــا، سـ ــهام بـ   بـــا بازپرداخـــت بهـــاي سـ
  .کاهش داد 

ثبت تغییرات سرمایه شرکت در اداره ثبت در هـر    –17ماده 

شـرکت و تائیـد اداره تعـاون    موقع از سال با تصویب هیئت مـدیره  
  .روستایی شهرستان بالمانع است

کسی که از عضویت شرکت استعفا کرده و سـهام   –18ماده 
به او بازپرداخت شده است، در صورت تقاضاي مجدد عضـویت،  
قبول عضویت او عالوه بر شرایط مقرر در ایـن اساسـنامه مشـروط    

 ت،ت داشته اسـ به خرید الاقل تعداد سهامی است که قبالً در شرک

هـاي عضـو    مگر اینکه وسعت خدمات شرکت و یا میزان فعالیـت 
تقلیل یافته و یا هیئت مدیره شرکت بنـا بـه مقتضـیات و شـرایط و     

  .دالیل موجه، تعداد سهام کمتري را تعیین نماید
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شرکت معادل حداکثر نرخ بهـره   سهام سود ساالنه  -19ماده 
اخت خواهـد گردیـد و در   اوراق قرضه دولتی، از درآمد ویژه پرد

صورت عدم تکافو و یا در جریان نبودن اوراق قرضه مذکور سود 
بلند مدت بانکها پرداخت خواهـد  ساالنه سهام، معادل سود سپرده 

و چنانچه درآمد ویژه تکافوي پرداخت سود سهام به اعضـا را   شد

ننماید، براساس پیشنهاد هیئـت مـدیره و تصـویب مجمـع عمـومی      
  .یین و پرداخت خواهد گردیدسود سهام تع

ــاده  ــدر آ -20م ــدمات،    ی ــواع خ ــرکت، ان ــاي ش ــه ه ین نام
معامالت، عملیات اعتباري شرکت با هر یک از اعضا متناسـب بـا   

  .میزان سهام یا فعالیت هاي کشاورزي عضو معین می شود

مسئولیت اعضا محدود به میزان سـهام خریـداري و    -21ماده 

  .تعهدي آنها می باشد
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  ارکان شرکت: جمپن فصل

ارکـان شـرکت عبـارت اسـت از مجمـع عمـومی،        -22ماده 
  هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان 

  :مجمع عمومی  – 23ماده 

  عادي و فوق العاده  :مجمع عمومی دو قسم است 

  :وظایف مجمع عمومی عادي عبارت است از)  الف 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره تراز نامه و حساب سـود و   -1
ان شرکت، پس از استماع گـزارش هیـأت مـدیره و بـازرس یـا       زی

  بازرسان 
انتخاب هیأت مدیره، بازرسان، و یا تغییر هر یک از آنهـا و   -2

  تعیین میزان پاداش مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان شرکت 

اخذ تصمیم درباره گزارش هـا و پیشـنهاد هـاي حسابرسـان      -3
  براساس نتایج حسابرسی  شرکت
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عیین خط مشی و برنامـه هـاي شـرکت و تصـویب بودجـه      ت -4
ــزان    ــراي حقــوق و دســتمزد و می ــین ضــوابط  الزم ب ســاالنه و تعی

جمعی مدیر عامل وکارکنان شرکت بنا بـه پیشـنهاد    تضمین ابواب
  هیأت مدیره 

اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود سـهام و مـازاد    -5
  برگشتی و تقسیم آن 

مـورد   اتخاذ تصـمیم دربـاره پیشـنهادهاي هیـأت مـدیره در      -6
سـرمایه گـذاري شـرکت تعـاونی تولیـد      اعتبارات درخواستی و یا 

 روســتائی در اتحادیــه هــا و شــرکت هــاي مشــابه، صــندوق هــاي   
گذاري و همچنین تعیین میـزان سـرمایه یـا حـق عضـویت       سرمایه

  ساالنه پرداختی به اتحادیه، شرکت ها و صندوق ها 
  تصویب آئین نامه هاي داخلی شرکت -7
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تصــویب گــزارش تغییــرات ســرمایه در دوره مــالی قبــل و   -8
تعیین مبلغی بـراي بازپرداخـت  سـهام اعضـاي سـابق کـه در دوره       

  .مالی بعد باید پرداخت شود
اتخاذ تصمیم درباره عضویت شرکت در اتحادیـه شـرکت    -9

ویت ســاالنه ی و میــزان ســهام بــا حــق عضــیتعــاونی تولیــد روســتا
  پرداختی به اتحادیه 

اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوي که اخراج شده و یـا   -10
طـرف هیئـت   کسی که درخواست عضویت و یا انتقال سهام او از 

و یا ارجاع امر به هیئتـی مرکـب از پـنج     مدیره پذیرفته نشده است
نفـر از اعضـاي مجمــع عمـومی، تصـمیم متخــذه از طـرف مجمــع      

  .ت پنج نفره در این مورد قطعی استعمومی یا هیئ
وري کــه بــه رسـیدگی و اتخــاذ تصــمیم دربــاره  سـایر امــ   -11

  .منطبق با اساسنامه شرکت باشد  مجمع پیشنهاد می شود
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اتخاذ تصمیمات الزم به منظور اجراي برنامه هاي ارشادي  -12
و دستورالعمل هـاي صـادره از سـازمان مرکـزي تعـاون روسـتایی       

  ایران

 :مجمع عمومی فوق العاده وظایف) ب

تغییر مـواد اساسـنامه و تغییـر حـوزه عمـل شـرکت، الحـاق         -1
ــاق زارعــین و       ــه اتف ــب ب ــه تعــداد قری ــتاهایی ک ــی و روس   اراض

بهره برداران آن متقاضی عضویت در شـرکت باشـند بـا موافقـت      
  مدیریت تعاون روستایی استان 

  انحالل شرکت  -2
هـاي تولیـد روسـتایی     ادغام شرکت با شرکت هاي تعاونی -3

  دیگر یا انتزاع آن 

ــا کــاهش ســرمایه    - 4 ــزایش ی اتخــاذ تصــمیم درخصــوص اف
  شرکت 
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شــرح زیــر ه در حــوزه عمـل شــرکت، بـ   ياعضــا -24مـاده  
  :تشکیل گروه تعاونی می دهند

1-  
2-  
3-  

4-  
5-  
6-  
7-  

تغییر محدوده هر گروه تعاونی از اختیـارات مجمـع     )1تبصره 
   .عمومی فوق العاده است

نفر  7درصورتیکه اعضاء ساکن یک روستا کمتر از  )2تبصره 

  باشند جزو گروه تعاونی روستا یا واحد مزروعی مجاور که هیئت 
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  .دنمدیره شرکت تعیین خواهد کرد محسوب می شو

که تعداد گروه هاي تعاونی به هر علـت   در صورتی )3تبصره 

ومی گروه باشد، مجمـع عمـومی عـادي و مجمـع عمـ      کمتر از سه
شـرکت   يصورت یک مرحله اي و با حضور اعضـا ه فوق العاده ب

  .و رعایت حد نصاب مربوط تشکیل می شود

  مجـامع عمـومی شـرکت را مـی تـوان بـه دو روش        -25ماده 
  :برگزار نمود

شــرکت و  يبـه صــورت یـک مرحلــه اي و بـا حضــور اعضـا      -1
قانون شرکت هاي  34، مطابق ماده رعایت حدنصاب مربوطه

  )با اصالحات بعدي 16/3/1350صوب م(تعاونی 
با دعوت از نمایندگان گروه هاي  تعاونی و رعایت حدنصاب   -2

  :مربوطه به صورت ذیل

طور جداگانه طبق مقررات ایـن  ه جلسه هرگروه تعاونی ب) الف
گـروه کـه در جلسـات     ياساسنامه و با حضور هر تعـداد از اعضـا  



   

           ...    قانون و آئین نامه اجرایی تعاونی نمودن تولید و                  58     
 

تشــکیل و  نفــر نباشــد، 7شــرط آنکــه کمتــر از ه حاضــر شــدند، بــ
 .رسمیت می یابد

در جلسه گروه تعاونی با رأي مخفی و اکثریـت نسـبی دو   ) ب 
عنوان نمانیدگان گروه تعـاونی بـراي مـدت سـه سـال مـالی       ه نفر ب

عنوان نـامزد  ه جهت شرکت در جلسات مجامع عمومی و سه نفر ب
عضویت هیئت مدیره انتخاب می شوند و تـا زمـانی کـه انتخابـات     

ه است، نمایندگان مزبور در مجـامع عمـومی کـه    مجدد انجام نشد
عنـوان نماینـده گـروه تعـاونی     ه تشکیل می شود شرکت نموده و ب

مربوطه رأي خواهند داد، تجدید انتخـاب نماینـدگان و نامزدهـاي    
  .هیئت مدیره بالمانع است

نامزد عضـو هیئـت مـدیره منتخـب از هرگـروه اعـم از        )تبصره

عنـوان عضـو اصـلی    ه ت، بـ اینکه در مجمـع عمـومی عـادي شـرک    
انتخاب شده و یا نشـده باشـند بعنـوان معتمـد همـان گـروه، بـراي        

  .ارتباط بین هیئت مدیره و گروه مربوطه شناخته می شود
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جلسات گروه هاي تعاونی را مسن تـرین عضـو حاضـر در    ) ج
جلسه افتتاح و سپس نسبت به انتخـاب یـک رئـیس و یـک نایـب      

از بین اعضـاء حاضـر در جلسـه،    رئیس، یک منشی و سه نفر ناظر 
  .اقدام خواهد شد

هر گروه تعـاونی یـا بـازرس     يبا تقاضاي یک سوم از اعضا) د
یا بازرسان شرکت یا اداره تعاون روستایی شهرستان، هیئت مدیره 

جلسه گـروه تعـاونی را بـراي اتخـاذ      اعضاي شرکت مکلف است
رت تصمیم در باره موضوع مورد تقاضا، دعـوت نمایـد و در صـو   

تاریخ تقاضاي مقامـات  استنکاف هیئت مدیره در ظرف ده روز از 
ماً اداره تعاون روستایی شهرستان می تواند مستقی ،اشخاص مذکور

  .جلسه گروه تعاونی را برگزار نماید
جلســات مجـامع عمــومی طبـق مقــررات ایـن اساســنامه بــا    ) هــ 

 حضور نماینده یا نمایندگان گروه هاي تعاونی تشکیل مـی گـردد  
با هر تعـداد نماینـده اي کـه از گـروه در     ( و رأي هرگروه تعاونی 
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گـروه تعـاونی    يبه تعداد اعضا) جلسه مجمع عمومی حاضر شود 
  .مربوط به حساب خواهد آمد

شرکت مـی تواننـد در جلسـات گـروه تعـاونی       يکلیه اعضا) و
مربوط به خود حضور یابند و هر عضو صرف نظر از تعداد سهامی 

. تعاونی فقط حق یک رأي خواهد داشتجلسه گروه که دارد در 
که حضور عضوي در جلسه گـروه تعـاونی، بـه عللـی      در صورتی

موجـب وکالتنامـه، بـه    ه میسر نباشد می توانـد حـق رأي خـود را بـ    
در این صورت هیچ عضوي نمی توانـد  . عضو دیگر واگذار نماید

  .عالوه بر رأي خود، بیش از یک رأي با وکالت داشته باشد
وکالتنامه هاي موضوع این ماده، باید از اعضا اخذ و به ضـمیمه  

ولـی قهـري   . صورتجلسه در بایگانی اسناد شرکت، نگهداري شود
گروه تعاونی حاضر و اعمال حق  محجور عضو شرکت، در جلسه

  .رأي قانونی خواهد نمود
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دعوت جلسات گروه هـاي تعـاونی، بـا قیـد دسـتور       )1تبصره 
ه روز قبـل بـ   15تاریخ تشـکیل بایـد الاقـل     جلسه، محل، ساعت و

وسیله انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهـی در محـدوده   
گروه  يگروه تعاونی مربوطه و یا به وسایل ممکنه دیگر که اعضا

  .عمل آیده تعاونی اطالع حاصل نمایند ب

در صورتی که با وجـود دعـوت جلسـه گـروه هـاي        )2تبصره 
حضور تعداد کافی در جلسه هرگروه و یـا بـه   تعاونی به علت عدم 

 هر علت دیگر یک گروه یا چند گروه تعـاونی موفـق بـه انتخـاب    
نمایندگان خود نشوند چنانچـه گـروه یـا گـروه هـاي تعـاونی کـه        

شرکت را تشکیل مـی دهنـد نماینـدگان خـود را      ياکثریت اعضا
انتخاب کرده باشند، با دعوت از نمایندگان انتخاب شـده تشـکیل   

  .جلسه مجمع عمومی بالمانع است



   

           ...    قانون و آئین نامه اجرایی تعاونی نمودن تولید و                  62     
 

دعوت مجدد براي تشکیل جلسه گـروه تعـاونی کـه     )3تبصره 
نمایندگان خود را انتخاب نکرده اند، به همان ترتیب دفعـه اول در  
هر موقع بالاشکال است و نمایندگانی کـه انتخـاب مـی شـوند، تـا      
زمانی که انتخاب مجدد انجام نشـده در جلسـات مجـامع عمـومی     

  . از انتخاب آنها تشکیل می شود شرکت خواهند کردکه بعد 

تا زمانی که هیئت مدیره تشکیل نشده است، دعوت  )4تبصره 
  تشــــکیل گــــروه هــــاي تعــــاونی بوســــیله بازرســــان انتخــــابی 

  .خواهد بود

مجمــع عمــومی عــادي بــا حضــور نماینــده و یــا   – 26مــاده 

عـالوه یـک اعضـاي    ه کـه حـداقل نماینـده  نصـف بـ      نمایندگانی
دست نیامدن ه کت باشند، رسمیت پیدا می کند و در صورت بشر

حد نصاب مذکور، دعوت نوبت دوم با ذکـر نتیجـه جلسـه قبـل و     
عمـل  ه همان دستور جلسه باید حداکثر ظرف مدت پـانزده روز بـ  
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روز بعد از  15آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع نوبت دوم حداقل 
اینـدگان گـروه یـا    آگهی  تعیین شود، جلسـه دوم بـا هـر تعـداد نم    

نده کمتـر نباشـد رسـمیت    گروه هاي تعاونی که حداقل از سه نمای
  و در صورت عـدم تشـکیل جلسـه دوم، هـر ذیحـق      خواهد داشت

می تواند براي رسیدگی به موضوع یا درخواست انحـالل شـرکت   
  .به مدیریت تعاون روستایی استان ذیربط مراجعه نماید

) هـ(دي با توجه به بندمجمع عمومی عا تصمیمات – 27ماده 
             شــرکت کــه نماینــدگان    يبــا رأي اکثریــت اعضــا   )25 (مــاده

گروه هاي آنان در جلسه حاضر شده اند اتخاذ می شـود، مگـر در   
بـا   57و  39مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان که برطبـق مـواد   

درصورت تساوي آرا، رأي . رأي اکثریت نسبی بعمل خواهد آمد
  قــاطع خواهــد بــود کــه رئــیس مجمــع بــه آن طــرف رأي   طرفــی 

  .داده باشد
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العـاده بـا حضـور نماینـده یـا       مجمع عمـومی فـوق   - 28ماده 
نمایندگان اعضـا یـا گـروه هـاي تعـاونی کـه حـداقل نماینـده سـه          

می کند و در صـورت  یدا چهارم اعضاي شرکت باشند، رسمیت پ
م بـا  روز دعـوت نوبـت دو   15عدم حصول این حد نصاب، ظرف 

. عمـل خواهـد آمـد   ه ذکر نتیجه جلسه قبل و همان دستور جلسه بـ 

روز بعـد از آگهـی    15تاریخ تشکیل جلسـه مجمـع حـداقل بـراي     
ایـن جلسـه بـا حضـورنماینده یـا نماینـدگانی کـه        . تعیین می شـود 

ي شــرکت باشــند،  عــالوه یــک اعضــاه حــداقل نماینــده نصــف بــ
نصاب مزبور، می کند و در صورت عدم حصول حد رسمیت پیدا 

جلسـه سـوم   . می شود تشکیلمجمع براي بار سوم با همان ترتیب  
ــا      ــدگان  اعضــا ی ــا نماین ــده ی ــداد نماین ــا حضــور هــر تع   مجمــع ب
گروه هاي تعاونی که نبایـد از سـه نماینـده کمتـر باشـد، رسـمیت       

  .خواهد یافت
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ــاده  ــا رأي   -29م تصــمیمات مجمــع عمــومی فــوق العــاده ب
ود کــه الاقــل  نماینـدگانی ســه چهــارم  نماینـدگانی اتخــاذ مــی شـ  

  .اعضایی که نمایندگان آنها در جلسه حاضر شده اند داشته باشند

حاضـر در جلسـات    يمالك تشخیص تعداد اعضـا  -30ماده 

مجامع عمومی، ورقه حضور و غیابی اسـت کـه حاضـران در بـدو     
  .ورود آن را امضا می کنند

در جلسـات  نمایندگان گروه هـاي تعـاونی بـا حضـور      )تبصره
  .توانند از طرف خود وکیل تعیین نمایند مجامع عمومی نمی

در صورتی که در جلسه مجمع عمومی  مـذاکرات   -31ماده 

ــه اخــذ ــل    ب ــنفس تعطی ــوان ت ــه عن ــی نشــود جلســه ب   تصــمیم منته
و جلسه بعدي کـه منحصـراً بـراي تعقیـب مـذاکرات و       می گردد 

شـود، نبایـد از    اتخاذ تصمیم درباره دستور جلسه قبلی تشکیل مـی 
  .ساعت به طول انجامد 48جلسه اول بیش از 
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دعوت جلسات مجامع عمومی با قید دستور جلسـه   - 32ماده 
روز قبل بـه وسـیله    15و محل و ساعت و تاریخ تشکیل باید الاقل 

انتشار آگهی در جراید محلی و یا به وسـایل ممکنـه دیگـري کـه     
  .عمل آیده مایند، بنمایندگان گروه هاي تعاونی اطالع حاصل ن

چنانچه دعوت مجمع عمومی، بـه منظـور رسـیدگی     )1تبصره 

به حساب تراز نامه و سود و زیان ساالنه باشد، در دعوتنامه بایستی 
          د ازنـ مـی توان یـا نماینـدگان گـروه هـا     تصریح شـود، کـه اعضـاء    

روز قبل از تشکیل مجمع در دفتر شـرکت حاضـر و اطالعـات    10
خصوص گزارش هیئـت مـدیره و گـزارش بازرسـان و      الزم را در

ترازنامه و حسـاب سـود و زیـان و هـر گونـه حسـاب هـاي دیگـر         
   .کسب نمایند 

   دستور جلسـه مجمـع از طـرف هیئـت مـدیره تعیـین       )2تبصره 

می گردد و چنانچه دعـوت مجمـع عمـومی بـه تقاضـاي مقامـات       
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   مجــاز دیگــر باشــد، دســتور جلســه طبــق تصــمیم و تقاضــاي آنهــا 
  .بودخواهد 

نی بر ضـرورت  شرکت ملزم است تصمیم خود را مب )3تبصره 

ــه اداره تعــاون روســتایی   دعــوت مجمــع عمــومی  فــوق العــاده، ب
  .شهرستان اطالع دهد

مجمع عمومی عادي شرکت الاقل هر سـال یـک    – 33ماده 
مـاه از   6مرتبه تشکیل می شود و تشکیل آن بایـد حـداکثر ظـرف    

صورت گیرد و در موارد مقتضی، در هـر   پایان سال  مالی شرکت
طور فوق العـاده،  ه موقع از سال می توان مجمع عمومی عادي را  ب

   .بیش از یک مرتبه دعوت و تشکیل داد

مجـامع عمـومی از طـرف اکثریـت اعضـاي هیئـت        -34ماده 
مدیره و یا براساس درخواست مقامات و اشـخاص زیـر بـه وسـیله     

  :شود به تشکیل می هیئت مدیره دعوت
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  بازرس یا بازرسان   -1
  درخواست حداقل یک پنجم اعضاي شرکت  -2
 اداره تعاون روستایی شهرستان  -3

در صورت استنکاف هیئـت مـدیره از دعـوت تشـکیل مجـامع      

روز از تـاریخ درخواسـت مقامـات و اشـخاص      20عمومی ظـرف  
می توانـد مسـتقیماً مجمـع     مذکور، اداره تعاون روستایی شهرستان

  را بــراي موضــوع یــا موضــوعاتی کــه مــورد نظــر اســت    عمــومی
  .دعوت کند

جلسات مجامع عمومی را رئیس هیئت مدیره و در  -35ماده 

در جلسـه  . غیاب او یکی از اعضاي هیئت مدیره، افتتاح مـی کنـد  
مجمع عمومی، ابتدا با توجه به تعداد نمایندگان حاضـر در جلسـه،   

 نایـب رئـیس، منشـی و     در صورت امکان اقدام به انتخاب رئیس و
  .نفر ناظر از بین اعضاي حاضر در جلسه خواهد شد  3
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در مواردي که مجمع عمومی از طرف مقامـات مجـاز    )تبصره
دعوت و تشکیل می شـود و یـا در مـواردي    ) غیر از هیأت مدیره(

که در جلسـه مجمـع عمـومی هـیچ یـک از اعضـاء هیـأت مـدیره         
جلسه،  مجمع را افتتاح  حضور ندارند،  مسن ترین عضو حاضر در

  .می کند

ــاده  ــه نیســت     – 36م ــتور جلس ــزء دس ــه ج   موضــوعی را ک
نمی توان در جلسه مجمع عمومی مطرح نمـود، لکـن هـر یـک از     

ــد ظــرف   روز قبــل از تشــکیل مجمــع عمــومی    5اعضــا مــی توان
موضوع دیگـري را غیـر از موضـوعاتی کـه در دعوتنامـه تشـکیل       

همان مجمع توسط مقامی کـه   مجمع قید شده است براي طرح در
مقـام دعـوت   . مجمع عمومی را دعوت کرده اسـت پیشـنهاد کنـد   

کننده مجمع مکلف است، پیشـنهاد مربـوط را در مجمـع عمـومی     

مطرح کند تا در صورت تصویب در دستور جلسـه بعـد از تـنفس    
همان مجمع، قـرار گیـرد و پیشـنهاد طـرح هـر موضـوع جدیـد در        
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از اعضا منوط به موافقت رئـیس   جلسات مجمع، از طرف هر یک
حاضر در جلسه اسـت و در هـر     يمجمع و تصویب اکثریت اعضا

مورد اتخاذ تصمیم درباره موضـوع یـا موضـوعاتی کـه عـالوه بـر       
دستور جلسه آگهی شده به مجمع پیشنهاد می شود، به جلسـه بعـد   

 30روز و دیرتـر از   20کـه نبایـد زودتـر از     از تنفس همان مجمـع 
در . ردد، موکـول خواهـد شـد   گ تشکیل) دعوت از اعضا  با( روز 

صورتی که جلسه مجمع به عنوان تنفس تعطیل گردد هیئت رئیسه 
مجمع عمومی در جلسه بعد همـان خواهـد بـود کـه قبـل از اعـالم       
تنفس انتخاب شده است مگر اینکه یـک یـا چنـد نفـر از آنـان در      

جـاي   مجمع عمومی حاضر نشده باشـند کـه در ایـن صـورت، بـه     
  .اشخاص غایب، افراد دیگري انتخاب خواهند شد

صــورت جلســات گــروه هــاي تعــاونی و مجــامع   -37مــاده 

عمومی و تصمیمات متخذه در آن در دفتـر مخصـوص ثبـت و بـه     
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امضاي رئیس و منشی و ناظران می رسد و یـک نسـخه رونوشـت    
  .آن، به وسیله رئیس جلسه به هیئت مدیره ابالغ می گردد

علت تعداد کـم نماینـدگان گـروه    ه مواردي که ب در )1تبصره 

ها در جلسه مجمـع عمـومی نـاظران انتخـاب نشـوند، صورتجلسـه       
            کلیـه نماینـدگان گـروه هـاي حاضـر در جلسـه        يمجمع بـه امضـا  

  .می رسد

دفاتر صورت جلسـات و اوراق حضـور و غیـاب بـه      )2تبصره 
ار شــرکت، عنـوان اسـناد شـرکت بایـد همـواره در محـل دفتـر کـ        

  .محفوظ بماند

ــاده  ــا رعایــت     -38م تصــمیماتی کــه در مجمــع عمــومی ب
مقررات گرفته می شود، براي کلیه اعضـا اعـم از حاضـر و غایـب     

  .نافذ و معتبر خواهد بود
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  هیئت مدیره 

نفر عضو اصـلی   5هیئت مدیره شرکت متشکل از   -39ماده 
ر، در جلسـه  نفر عضو علی البدل خواهد بود و براي این منظـو  2و 

مجمع عمومی عادي از بـین نامزدهـاي معرفـی شـده موضـوع بنـد       
  ســال مـالی انتخــاب   3بـا رأي مخفــی، بـراي مـدت     25مـاده  ) ب(

  .می شوند

اصلی و علی البدل در  ياخذ رأي براي انتخاب اعضا  )تبصره
  .عمل می آیده مجمع عمومی با رأي مخفی، در یک نوبت ب

  بعنوان هیئت مـدیره انتخـاب    هر یک از اعضا که  – 40ماده 
می شوند عالوه بر داشتن شرایط عضویت، باید واجد شرایط زیـر  

  :باشند
داشتن عضـویت در هیئـت مـدیره یـا مـدیریت عامـل یـا        ن -1

  سمت بازرسی در شرکت تعاونی دیگر از همان نوع
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  عدم تابعیت کشور دیگر  -2
محجور یا ورشکسته به تقصیر نبودن و کسی که به علـت    -3

جنایت یـا یکـی از جنحـه هـاي مـوثر سـابقه محکومیـت        ارتکاب 
 .نداشته باشد

سـال   3مدت خدمت هیئت مدیره از تاریخ انتخاب  -41ماده 
مالی است و پس از انقضاي مدت تا انتخاب هیأت مدیره جدیـد،  
هیأت مدیرة سابق مسئولیت اداره امور شرکت را کماکان برعهـده  

 .خواهد داشت 

  سـال محسـوب    تا پایان سال، یـک  سال اول انتخاب )1تبصره 

  . می شود 

در صورت استعفا، تـرك عضـویت، منـع قـانونی یـا       )2تبصره 
هیئت مـدیره، عضـو علـی البـدل منتخـب       يفوت هر یک از اعضا
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که داراي بـاالترین رأي مجمـع عمـومی باشـد، بـراي بقیـه مـدت        
  .توسط هیئت مدیره دعوت می شود

ء هیـأت مـدیره،   در صورت استعفاي جمعی اعضـا  -42ماده 

مجمع عمومی براي انتخاب هیئـت مـدیره جدیـد بـه تقاضـاي هـر       
علـی البـدل و یـا هـر یـک از       يیک از اعضاي مستعفی یـا اعضـا  

شـرکت، توسـط اداره    يبازرسان یا نمایندگان یـک پـنجم اعضـا   
  .تعاون روستایی شهرستان دعوت به تشکیل می شود

ا ممنوعیـت  در صورتی که به دلیـل اسـتعفا، فـوت یـ     )1تبصره 
قانونی هیئت مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه بـراي اداره امـور   

ــانون  26مجمــع عمــومی براســاس مــاده   شــرکت خــارج شــود،   ق
) بـا اصـالحات بعـدي    16/3/1350مصـوب  ( شرکت هاي تعاونی 

  دعــوت خواهــد شــد تــا نســبت بــه تکمیــل اعضــاي هیئــت مــدیره  
  .اقدام نماید
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هیئت  م براي انتخاب و یا تکمیلدر فاصله مدت الز )2تبصره 
مدیره براي اداره امور جاري شرکت، با نظر اداره تعاون روسـتایی  
شهرستان براي جانشینی اشخاصـی کـه بـه یکـی از علـل فـوق در       
هیئت مدیره شرکت نمی کننـد، از میـان اعضـاي  شـرکت تعـداد      

  .الزم موقتاً انتخاب خواهد شد
  ین نحــو انتخــاب مســئولیت اعضــاي هیئــت مــدیره اي کــه بــد 

  می شود، عینـاً همـان مسـئولیتهایی اسـت کـه بـراي هیئـت مـدیره         
  .پیش بینی شده است 

هیأت مدیره از بین اعضاي خود یک رئیس، یـک   -43ماده 
  .نایب رئیس و یک منشی انتخاب خواهد کرد

در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او به عهده نایـب   )صرهتب

  .رئیس خواهد بود 
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عضاي هیأت مدیره وظیفه خود را افتخاري انجـام  ا -44ماده 
اه انجام وظیفه محوله مسـتلزم هزینـه باشـد، در    گمی دهند، ولی هر

همچنـین هـر   . حدود بودجه جاري بر عهـده شـرکت خواهـد بـود    
عضو هیئت مدیره که عالوه بر وظایف متعـارف، مـأمور خـدمات    
  دیگري در شرکت بشـود بـا تصـویب مجمـع عمـومی، مـی تـوان        

  .الزحمه مناسبی براي این منظور پرداخت کرد حق

هیــأت مـدیره بــراي انجــام امــور شــرکت از بــین    -45مــاده 
 شرکت و یـا از خـارج، فـرد واجـد شـرایطی را بـه عنـوان        ي اعضا

مدیر عامل، به طور موظف انتخاب خواهد کردکه زیرنظـر هیئـت   
  . مدیره انجام وظیفه نماید

زرسان نمی توانند سـمت  هیچ یک از اعضاي هیأت مدیره و با
نحـوه انتخـاب مـدیرعامل و    . مدیر عامل شرکت را نیز داشته باشد

وظایف مدیرعامل بـر طبـق آئـین نامـه اي خواهـد بـود کـه بنـا بـه          

  .پیشنهاد هیئت مدیره، به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید
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مدیرعامل درحدود وظایف و برطبـق برنامـه اي کـه     )1تبصره 
لی معامالت به تصویب هیئت مـدیره رسـیده   در آن نوع و میزان ک

باشد، مجاز است هر نوع معاملـه اي را کـه بـراي شـرکت صـالح      
بدانــد و بــه نفــع اعضــا تشــخیص دهــد طبــق اصــول بازرگــانی، بــا  

موافقــت کتبــی رئــیس هیئــت مــدیره انجــام دهــد، مگــر در مــورد 
تضمین  اعضـا یـا دریافـت اعتبـار و وام از      و پرداخت وام و اعتبار

ک هـا و موسسـات و انجـام معـامالت غیـر منقـول کـه بایسـتی         بان
در هـر مـورد قـبالً     23مـاده   6موافقت هیئت مدیره با رعایـت بنـد   

  .تحصیل گردد

معامالت شرکت با هر یک از اعضاي هیئت مـدیره    )2تبصره 
خواهـد بـود کـه بـه تصـویب       ییا بازرسان تابع مقررات و ضـوابط 

  .دمجمع عمومی عادي شرکت رسیده باش
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عامل بایسـتی حـداقل داراي مـدرك تحصـیلی     مدیر )3تبصره 

  . لیسانس در یکی از رشته هاي کشاورزي باشد

جلسات هیئت مدیره بنـا بـه قـرار هیئـت مـدیره بـا         -46ماده 

دعوت رئیس یا مـدیرعامل تشـکیل و بـا حضـور اکثریـت اعضـاء       
براي اتخاذ تصمیم، رأي اکثریت اعضاي حاضر . رسمیت می یابد

لسه ضروري است، هر عضو هیئـت مـدیره داراي یـک رأي    در ج
تصـــمیمات هیئـــت مـــدیره در دفتـــري بنـــام دفتـــر  . مـــی باشـــد

صورتجلسات هیئت مـدیره ثبـت مـی شـود و بـه امضـاي اعضـاي        
چنانچه یکی از اعضاي هیئت مدیره در . حاضر در جلسه می رسد

یکی از موارد، نظر مخالف داشته باشـد نظریـه او بایـد صـریحاً در     
   .دفتر مزبور ثبت شود

در صــورتی کــه آراء موافــق و مخــالف در هیئــت   )1تبصــره 

  مدیره مساوي باشد، رأي طرفی که رئیس هیئت مدیره در آن
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  .طرف است نافذ خواهد بود 

غیبت غیر موجه در سه جلسـه متـوالی هیئـت مـدیره      )2تبصره 

که حـداقل در طـول دو مـاه تشـکیل شـده باشـد بعنـوان اسـتعفا از         
  .یت هیئت مدیره تلقی میشودعضو

  .رأي وکالتی در هیئت مدیره ممنوع است )3تبصره 

مدیر عامل می تواند در جلسات هیئت مدیره بدون  -47ماده 

حق راي شرکت نمایـد، مگـر در جلسـاتی کـه مسـائل مربـوط بـه        
شخص او مطرح است، در این صورت شرکت در جلسه منوط بـه  

  .اجازه هیأت مدیره خواهد بود

  :شرح زیر استه وظایف و اختیارات هیئت مدیره ب -48ه ماد
  )فوق العاده  –عادي ( دعوت مجمع عمومی  -1
اداره امور شرکت وفق اساسنامه و تصمیمات مجمع عمـومی و   -2

  سایر مقررات
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مدیر عامل و نظـارت بـر عملیـات     ينصب، عزل و قبول استعفا -3

 وي و پیشنهاد میزان حقوق مدیر عامل به مجمع

 قبول درخواست عضویت در شرکت تعاونی -4

 اخذ تصمیم نسبت به تقاضاي انتقال سهام اعضا به یکدیگر -5

 دریافت استعفاي هر یک از اعضاي هیأت مدیره  -6

نظارت بـر مخـارج جـاري شـرکت و رسـیدگی بـه حسـابهاي         -7
 شرکت و ارائه به بازرسان 

شـرکت بـه   تسلیم به موقـع گـزارش مـالی و تـراز نامـه سـاالنه        -8
 بازرسان و مجمع عمومی

تهیه وتنظیم طرح ها، برنامـه هـا، بودجـه و سـایر پیشـنهادات و       -9
 تقدیم آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم 

انتخاب نماینده از بین اعضا براي حضور در جلسـات مجـامع    -10
عمومی شرکتها و اتحادیه هاي تعاونی تولید روستایی که در آنهـا  

 مشارکت دارد 
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تهیه و تنظیم دستورالعمل هـاي داخلـی شـرکت و تقـدیم آن      -11
 به مجمع براي تصویب 

تعیین نماینده یا وکیل براي حضور در جلسـات دادگـاه هـا و     -12
 مراجع قانونی و سایر سازمانها 

   يتعیـــین و معرفـــی صـــاحبان امضـــاي مجـــاز بـــراي امضـــا -13
 قرار دادها و اسناد تعهد آور 

ــا توجــه بــه پیشــنهاد  ج کارکنــاســتخدام و اخــرا -14 ان شــرکت ب
ــدیر ــع و   م ــه و ضــوابط مصــوب در مجم ــین نام   عامل براســاس آئ

 قانون کار

اخذ تضمین کافی از مدیر عامل و سایرکارکنان شرکت کـه   -15
 .جمعی و مسئولیت مالی  هستند داراي ابواب

هیئت مدیره حق اخراج عضو هیئت مدیره، بازرسان و  )تبصره

به هر عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یـا  همچنین عضوي که 
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مأموریتی به وي محول شده است را ندارد و اتخاذ تصمیم در ایـن  
  .گونه موارد، با مجمع عمومی عادي شرکت است

ــاده  ــأت مــدیره نماینــده قــانونی شــرکت اســت و   - 49م   هی

می تواند مستقیماً و یا بـا وکالـت بـا حـق توکیـل ولـو مکـرر ایـن         
در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمـال  نمایندگی را 

مسئولیت هیأت مدیره در مقابل شرکت مسـئولیت وکیـل در   . کند
  .مقابل موکّل است

کلیه چـک هـا، قـرار دادهـا و اسـناد و اوراقـی کـه         -50ماده 
ایجاد تعهد براي شرکت نماید و یا تمام یا قسمتی از حق شـرکت  

واردي که هیئت مدیره بـه منظـور اداره   را منتفی سازد به استثناي م
امـور جـاري  ترتیـب خاصـی داده باشـد، پـس از تصـویب هیئــت        
مدیره با امضاي رئیس هیئـت مـدیره و مـدیرعامل و مهـر شـرکت      

  اوراق عـادي شــرکت بـا امضـاي مـدیر عامــل     . معتبـر خواهـد بـود   
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صادر خواهد شد، مگر مراسالت هیأت مدیره که با امضاي رئیس 
  .ه صورت خواهد گرفتهیئت مدیر

مدیر عامل می تواند براي زمان غیبت خود در صورت  )تبصره

تائید هیئت مدیره، شخص واجد شرایط را براي انجام وظایفی که 
در این صـورت مسـئولیت اعمـال شخصـی     . بعهده دارد تعیین کند

ــه  ــدیر  کـ ــاي مـ ــه جـ ــاً بـ ــده   موقتـ ــه عهـ ــده بـ ــاب شـ   عامل انتخـ
  .عامل خواهد بودمدیر

وسـیله هیئـت   ه آئین نامـه هـاي داخلـی شـرکت بـ       -51ماده 
مـادام کـه بـه    . مدیره تنظیم و بـه مجمـع عـادي پیشـنهاد مـی شـود      

تصویب مجمع عمومی نرسیده بر طبـق آئـین نامـه تـدوینی هیئـت      
هیئت مدیره ملـزم اسـت در اولـین مجمـع     . مدیره عمل خواهد شد

 عمومی عادي که تشکیل می شود آئین نامـه مربـوط را بـه مجمـع    
  .پیشنهاد نماید
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هیأت مدیره وظـایف خـود را بـه صـورت جمعـی       -52ماده 
انجام می دهد و هیچ یک از اعضـاي هیئـت مـدیره حـق نـدارد از      
اختیارات هیأت مدیره منفرداً استفاده کند، مگر با داشـتن وکالـت   

  .یا نمایندگی از طرف هیأت مدیره

ــاده  ــران    -53م ــدیره مشــترکاً مســئول جب ــأت م   اعضــاي هی

گونه زیانی هستند که در نتیجه اعمـال آنـان و یـا عـدم رعایـت      هر
  .مقررات مربوط به شرکت وارد شود

در صورتی که هـر یـک از اعضـاي هیـأت مـدیره       -54ماده 
منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از طـرف هیـأت مـدیره    
دست به اقدامی بزند که موجب ضرر و زیان شرکت شود شخصـاً  

  .ود و جبران خسارت بر عهده اوستمسئول خواهد ب

هیچ یک از اعضاي هیأت مدیره شرکت، بازرسان  -55ماده 
و مدیرعامل شرکت نمی تواند سمت بازرس یا مدیریت عامـل یـا   
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ــا موضــوع    ــأت مــدیره شــرکت تعــاونی دیگــري را ب عضــویت هی
) این اساسـنامه   5موضوع عملیات مندرج در ماده ( عملیات مشابه 
به طور مستقیم یا غیر مستقیم به عملی که رقابت با  داشته باشد و یا

. فعالیت هـاي موضـوع عمـل شـرکت محسـوب شـود اقـدام کنـد        

محجورین، ورشکستگان به تقصیر و کسانی که به علـت ارتکـاب   
            جنایــت یــا یکــی از جنحــه هــاي مــوثر ســابقه محکومیــت دارنــد، 

س و یــا نمـی تواننـد ســمت عضـویت در هیــأت مـدیره و یــا بـازر     
  .مدیریت عامل شرکت را داشته باشند

نخستین هیأت مدیره شرکت موظف است، ظـرف   -56ماده 
یک ماه از تاریخ تشکیل مجمـع عمـومی موسـس، شـرکت را بـه      

  .ثبت برساند
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  بازرسان 

مجمع عمومی دو نفـر را بـه عنـوان بـازرس از بـین       -57ماده 
طالعـات  اعضاي شرکت کـه در امورحسـابداري و تعـاون داراي ا   

سـال مـالی    1الزم باشند با رأي مخفی و اکثریت نسبی براي مدت 
  .تجدید انتخاب بازرسان بالمانع است . انتخاب می کند

بـا خاتمـه مـدت مأموریـت بازرسـان تـا زمـانی کـه          )1تبصره 

بازرسان جدید انتخاب نشده اند بازرسان قبلی کماکـان مسـئولیت   
  .داشتانجام وظایف محوله را برعهده خواهند 

کسانی کـه از شـرکت حقـوق دریافـت مـی دارنـد،        )2تبصره 
همچنین اقرباي نسبی و سببی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت تـا  

 55درجه سوم و همسران اشخاص مذکور و افراد مندرج در مـاده  
در صـورتی  . حق انتخاب شدن به سمت بازرس شرکت را ندارنـد 

ستی عملیـات خـود را   که موانع فوق بعداً حادث گردد، بازرس بای
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روز به هیئت مدیره گزارش  15متوقف و مراتب را حداکثر ظرف 
  .خاب بازرس جدید اقدام به عمل آیدنماید که نسبت به انت

در صورت فوت، استعفا یا منع قانونی که مانع انجـام   )3تبصره 

ــور       ــه طـ ــادي بـ ــومی عـ ــع عمـ ــود، مجمـ ــان شـ ــه بازرسـ   وظیفـ
ا بازرسان جدید براي بقیه مـدت  فوق العاده براي انتخاب بازرس ی

مادام که بـازرس یـا بازرسـان جدیـد انتخـاب      . دعوت خواهد شد
  .نشده اند بازرس، باقی مانده وظایف محوله را انجام خواهد داد

  :وظایف هر یک از بازرسان به شرح زیر است -58ماده 
ــررات     -1 ــا مق ــور شــرکت ب ــاق نحــوه اداره ام نظــارت و انطب

 مـه هـاي مصـوب و تصـمیمات مجـامع عمـومی      اساسنامه و آئین نا
براي این منظور هر یک از بازرسان هرگاه مقتضی بداند می تواند 

نحوي که بـه عملیـات جـاري شـرکت لطمـه وارد نشـود، کلیـه        ه ب
اسناد، مـدارك مـالی، دارایـی نقـدي، بـرگ هـاي        ،حسابها، دفاتر
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بهـادار، موجـودي کــاال و غیـره را شخصـاً و در صــورت لـزوم بــا      
       دســتمزد کارشــناس . تفاده از نظــر کارشــناس رســیدگی کنــد اســ
  .عهده شرکت است ه ب

در صورت مشاهده خالف و بی نظمی در امور شرکت،  -2

باید مراتب را کتباً به هیأت مدیره اعالم و رفع نقیصه و یا 
  .رویه را بخواهدتغییر
رسیدگی  به حساب هـاي شـرکت حـداقل سـالی دوبـار و       -3

یدگی به حسابها، ترازنامه ساالنه و بودجه پیشـنهادي  مخصوصاً رس
روز قبـل از جلسـه مجمـع     20هیأت مدیره و اعـالم نظـر خـود تـا     

  .عمومی ساالنه 
در بودجه ساالنه شرکت مبلغ کافی براي رسیدگی بـه   )تبصره

حساب ها و ترازنامه باید  پیش بینی گردد، تـا در صـورت نیـاز از    
ا مجمع عمومی بتواند با اسـتفاده  از  محل آن، بازرس یا بازرسان ی
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کارشناس ذیربط به ترازنامه و حسابهاي  شرکت رسیدگی نمـوده  
  .و گزارش الزم جهت ارائه به مجمع تهیه نماید

درخواست دعوت مجامع عمومی در موارد پیش بینی شـده   -4
  در اساسنامه

نظارت بر اجراي پیشـنهاد هـا و تـذکرات سـازمان مرکـزي       -5
ایی  و حسابرسانی که از شرکت حسابرسی کـرده انـد   تعاون روست

  .و تقدیم گزارش الزم در این خصوص به مجمع عمومی
رسیدگی به شکایت اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی  -6

و مراجع ذیربط و طرح شکایت کسی کـه تقاضـاي عضـویتش از    
  طرف هیأت مدیره پذیرفته نشده، در نخستین مجمع عمومی عادي 

  س یا بازرسـان در صـورتی کـه مفیـد تشـخیص دهنـد،       بازر -7
  می توانند تشـکیل جلسـه هیئـت مـدیره را از رئـیس هیئـت مـدیره        

  .تقاضا نمایند
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بازرسان حق دخالت مسـتقیم در امـور شـرکت را      -59ماده 
ــأت مــدیره    ندارنــد و مــی تواننــد بــدون حــق راي در جلســات هی

شـرکت   شرکت کنند و نظرات خـود را نسـبت بـه مسـائل جـاري     
اظهار دارند، این نظرات بایـد در صـورت جلسـه هیـأت مـدیره بـا       

  .آنها درج شود يامضا

هر یـک از بازرسـان چنانچـه ضـمن انجـام وظیفـه        –60ماده 
خــود تشــخیص دهــد کــه هیئــت مــدیره در انجــام وظــایف خــود  
مرتکب تخلفاتی شده اسـت و عملیـات آنهـا مخـالف اساسـنامه و      

  ت آئــین نامــه هــاي مصــوب تصــمیمات مجمــع عمــومی و مقــررا
می باشد، بایـد مجمـع عمـومی را بـراي رسـیدگی بـه موضـوعات        

  .مورد نظر و اتخاذ تصمیم الزم دعوت نماید
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خدمات بازرسان در شرکت افتخـاري و بالعـوض    -61ماده 
ظـایف محولـه مسـتلزم هزینـه اي     است و در صـورتی کـه انجـام و   

  .، پرداخت آن برعهده شرکت خواهد بودباشد
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  مقررات مالی: فصل ششم 

ابتــداي سـال مــالی شــرکت اول فــروردین مــاه و   – 62مــاده 
انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سـال اسـت، بـه اسـتثناي سـال اول      

  .تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال است

هیـأت مـدیره موظـف اسـت نسـخه اي از صـورت        -63ماده 

ن و ترازنامه ساالنه شرکت را پس از حساب ها، حساب سود و زیا
روز قبـل از تشـکیل مجمـع عمـومی سـاالنه       40آماده شدن، الاقل 

عـالوه بـر ایـن    . براي رسیدگی به بازرس یـا بازرسـان تسـلیم کنـد    
ــتایی     ــاون روس ــه اداره تع ــه نســخه اي از آن را ب ظــرف یــک هفت

  .شهرستان ارسال دارد

روز قبـل از   10هر یـک از اعضـاء مـی تواننـد ظـرف       )تبصره 

تشکیل مجمع عمومی ساالنه به دفتـر شـرکت مراجعـه و ترازنامـه،     
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ــه و     ــات شــرکت را مطالب ــزارش عملی ــان و گ ــود و زی حســاب س
  .دریافت نمایند

در ترازنامه اي که تنظیم می شود، تمام موجـودي   – 64ماده 
کاالهایی که براي فروش تهیه شده به بهاي تمام شده یا بهاي روز 

ر باشد ارزیابی و دارائیهاي ثابت به بهـاي تمـام شـده    هر کدام کمت

در تراز نامه ذکر می شود و از نظر استهالك ساالنه بر طبق قوانین 
  .و مقررات مربوطه عمل خواهد شد

مطالبات و بـدهکارانی کـه بـا تصـویب مجمـع عمـومی عـادي        
شرکت و تائید اداره تعاون روسـتایی شهرسـتان غیـر قابـل وصـول      

ود، در صورت وجود ذخیره اختیـاري از حسـاب   تشخیص داده ش
مذکور تصفیه و در غیـر ایـن صـورت بـه حسـاب هزینـه شـرکت        

  .دارایی در ترازنامه منظور گردد ءمنظور می شود و نباید جز

ــاده  ــارت   -65م ــرکت عب ــژه ش ــد وی ــع  ا درآم   ســت از جم

  .ها و استهالك ها در یک دوره مالیدرآمد ها پس از کسر هزینه 
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آمـد ویـژه شـرکت پـس از تصـویب در مجمـع       در -66ماده 
  :عمومی عادي به ترتیب زیر تقسیم خواهد شد

درصد به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسـیم  12حداقل  -1
  قــانون شــرکت هــاي تعــاونی  15مــاده  1بــا رعایــت مقــررات بنــد 

   )با اصالحات بعدي 16/3/1350مصوب ( 

ــار     3 -2 ــاون در اختی ــوزش تع ــور توســعه آم ــه منظ درصــد ب
هــاي روســتایی و  تحادیــه مرکــزي نظــارت و همــاهنگی تعــاونی ا

کشاورزي ایران گذارده می شود  تا به موجـب آئـین نامـه اي کـه     
هـاي بهـره بـرداري سـازمان تنظـیم مـی شـود بـه          توسط دفتر نظام
  .مصرف برسد

 این اساسنامه 19پرداخت سود سهام با رعایت ماده  -3

کـه مجمـع   درصد به عنـوان اندوختـه احتیـاطی     5حداکثر  -4
الوصول و حوادث غیر مترقبه نظیـر   براي تصفیه مطالبات مشکوك

 .می دهدزلزله، آتش سوزي و سرقت اختصاص سیل، 
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 :پرداخت مازاد برگشتی به اعضاء به شرح ذیل -5

مازاد برگشتی به نسبت معـامالت اعضـا و اشـخاص غیـر     ) الف
عضو شرکت احتساب و مازاد برگشتی متعلـق بـه اعضـا بـه نسـبت      

الت هر یک به آنان پرداخت و سهم مازاد متعلق به معـامالت  معام

 .با غیر عضو به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم منظور گردد

معامالت اعتباري اعضـاء بـا شـرکت، مشـمول اسـتفاده از      ) ب 
مازاد برگشتی نخواهد بود و باقی مانده درآمد ویژه، مربوط به این 

         نونی غیـر قابـل تقسـیم منظـور     قبیل معامالت به حسـاب ذخیـره قـا   
  .می شود

ــداکثر  - 6 ــد از  5حـ ــاداش    درصـ ــت پـ ــژه جهـ ــد ویـ   درآمـ
، مـدیرعامل، بازرسـان و کارکنـان حسـب تشـخیص      هیات مـدیره 

  .مجمع عمومی صرف سایر پیشنهادات خواهد شد

شرکت باید حساب هر رشته از فعالیت هاي تولیدي  )1تبصره 

داري و مازاد برگشتی هر رشـته را  و توزیعی خود را جداگانه نگه
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        طبق آئین نامه اي که بـه تصـویب مجمـع عمـومی عـادي شـرکت       
  .می رسد تقسیم کند

شرکت می تواند سود سهام و مـازاد برگشـتی و هـر     )2تبصره 

  گونه حقوق مالی را که به اعضا تعلـق مـی گیـرد در مقابـل بـدهی     
  .ندک سر رسید آنها تهاتر

و عطایا در صورتی که از طرف هدیه کننده هدایا   -67ماده 
براي هزینـه هـاي جـاري شـرکت اختصـاص داده نشـده باشـد بـه         

  .می شود یره قانونی غیر قابل تقسیم منظورحساب ذخ

کمک هاي امـدادي بـه شـرکت هـا و اتحادیـه       ياهدا )تبصره

هاي تعاونی تولید روستایی در مقابل خسارات حاصل از حـوادث  
، بـا توجـه بـه    زلزله، سیل، طوفان و صاعقه: لامثاغیر مترقبه طبیعی 

وضعیت مالی شرکت، از ذخیره قانونی حاصـل از معـامالت یـک    
  .سال قبل  شر کت با تصویب مجمع عمومی مجاز است



   

  97                                     تولید روستایی       اساسنامه شرکت تعاونی    
 

زیان شرکت در حساب زیان نگهداري مـی شـود     -68ماده 
  .تا از محل درآمد سال هاي بعد تصفیه شود

االنه را بـا تصـویب مجمـع    شرکت مـی توانـد زیـان سـ     )تبصره

ولـی  . عمومی از حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم تـأمین کنـد  
نمی تواند قبل از انتقال مبالغ برداشـتی مـذکور بـه حسـاب ذخیـره      
قانونی غیر قابل تقسیم یا تصفیه زیـان نگهـداري شـده در حسـاب     

  .زیان ، درآمد سالهاي بعدي شرکت را تقسیم کند

واند ذخیره قانونی غیـر قابـل تقسـیم و    شرکت می ت -69ماده 
قـانون شـرکتهاي تعـاونی     15مـاده   1سایر ذخایر را با رعایت بنـد  

، بـراي کارهـاي جـاري    )با اصالحات بعدي 16/3/1350مصوب (
یا توسعه امـور شـرکت بـا تصـویب مجمـع عمـومی عـادي مـورد         

  .استفاده قرار دهد
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ظـر  نظارت بر فعالیت و حسابرسی شـرکت تحـت ن   -70ماده 
سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران انجام می گیـرد و بـه عـالوه    
مجمع عمومی می توانـد بـراي خـود حسـابرس یـا حسابرسـانی را       
جهت رسیدگی به حساب ها و ترازنامه پایـان سـال مـالی شـرکت     

  .مأمور کند

شرکت موظف است با تصویب هیـأت مـدیره نـزد     - 71ماده
انـک هـاي کشـور، حسـاب     بانک کشاورزي یا عنـداللزوم سـایر ب  

  .جاري افتتاح نماید

شرکت می تواند براي اسـتفاده از وجـوه زایـد بـر       -72ماده 
احتیاج از محل سرمایه و ذخایر خود بـا تصـویب مجمـع  عمـومی     

  :عادي به طرق زیر عمل کند

ده ثابـت در بانـک هـا و سـایر     تودیع وجوه به صورت سپر  -1
  ایران مالی مورد تائید بانک مرکزي موسسات 
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خرید اوراق مشارکت و قرضه دولتی، سهام کارخانجـات   - 2
ــاي       ــندوق ه ــهام ص ــا س ــادار و ی ــورس اوراق به ــهام ب ــی، س   دولت

 سرمایه گذاري 
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  ادغام، انحالل، تصفیه  :فصل هفتم 

  ادغام

شرکت می تواند با رعایت قـانون و ضـوابط مقـرر     -73ماده 
ا شرکت هاي تعاونی تولید سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران ب

روستایی دیگر ادغام شود، مشروط بر این که شرکت هایی که در 
  .هم ادغام می شوند داراي هدف ها و عملیات مشابه باشند

پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق العاده هـر   -74ماده 

. دو شرکت همراه با قبول مطالبات بسـتانکاران بـه تصـویب برسـد    
، بـراي تمـام   صوبات مجمع عمـومی هـر دو شـرکت   از منسخه اي 

اعضا و بستانکاران هر دو شرکت، همچنین اداره تعـاون روسـتایی   
قـانون  ) 25(شهرستان فرستاده می شود و به ترتیب مذکور در ماده 

) بـا اصـالحات بعـدي     16/3/1350مصوب (شرکت هاي تعاونی  
  .براي اطالع عموم آگهی می گردد
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تانکاران می توانند تـا مـدت دو مـاه از    هر یک از بس )1تبصره 
تاریخ نشر آگهی ادغام، نظر خـود را بـه شـرکت بـدهکار و اداره     

  .تعاون روستایی شهرستان اعالم دارد

نسـخه اي از تصـمیم ادغـام بایـد ظـرف دو هفتـه از        )2تبصره 

تاریخ انعقاد مجمع عمـومی  فـوق العـاده هـر یـک از شـرکت هـا        
و صـورت بـدهی هـا و مطالبـات آن و     همراه با آخرین تـراز نامـه   

گزارش حسابرسی که بدین منظور باید تهیه و نسخه اي از آگهـی  
که منتشر شده اسـت بـراي اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان       ادغام

  .ارسال شود

شـرکت در صـورتی کـه بـا      يهـر یـک از اعضـا    – 75ماده 

تصمیم ادغام، مخالف باشند می توانند حداکثر تـا یـک مـاه، نظـر     
ود را کتبـاً بـه شـرکت مربـوط و همچنـین نماینـده اداره تعــاون       خـ 

  .روستایی شهرستان اعالم دارند
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نماینده اداره تعاون روسـتایی شهرسـتان بـا وصـول      -76ماده 
تصمیم ادغام از هر دو شرکت همراه با آخرین ترازنامه و صورت 
ریز مطالبـات و بـدهی هـا و گـزارش حسابرسـان از وضـع هـر دو        

نین  نظرات بستانکاران و با توجه بـه تعـداد اعضـاي    شرکت ، همچ
مخـالف ادغـام، ظـرف دو مـاه نظــر خـود را مبنـی بـر موافقـت یــا         

  .مخالفت با ادغام  به هر دو شرکت اعالم خواهد داشت 

در صـورتی کـه اداره تعـاون روسـتایی شهرسـتان،       -77ماده 
ادغام را تصویب نکنـد تصـمیم ادغـام در هـر دو شـرکت  منتفـی       

موافقت با ادغـام در صـورتی اسـت کـه ترتیـب قابـل قبـول        . است
. بستانکاران براي تصفیه بدهیها در هر دو شرکت پـیش بینـی شـود   

مخالف با ادغام در حدي باشد که مجمـوع   يهمچنین تعداد اعضا
ادغام کافی براي انجام  اعضاي باقی مانده و سرمایه شرکت بعد از

  .هدف ها و برنامه هاي آن باشد
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در صورت موافقـت بـا ادغـام، هیئـت هـاي مـدیره        -78ماده 
شرکت هاي مربوطه ظرف یک ماه اقدام به دعوت مجمع عمومی 

  .فوق العاده مشترك شرکت ها براي ادغام خواهند نمود

مجمع عمومی  فوق العاده مشترك نسبت به تعیـین   -79ماده 

سـرمایه شــرکت بعــد از ادغــام، همچنـین  انتخــاب هیئــت مــدیره،   
و یا بازرسان بر طبق آیین نامه اجرایی قانون شـرکت هـاي   بازرس 

  .تعاونی اقدام الزم بعمل خواهد آورد

اعضایی کـه بـا تصـمیم ادغـام و انتشـار آگهـی آن        -80ماده 
مخالف باشند و از عضویت شرکت مسـتعفی گردنـد بایـد ظـرف     
مهلت مقرر، مخالفت خود را کتباً اعالم دارنـد و شـرکت مربوطـه    

اي سـهام آنهـا را حـداکثر ظـرف یـک مـاه نقـداً        مکلف اسـت بهـ  
  .پرداخت نماید
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ــاده  هیئــت مــدیره شــرکت جدیــد مصــوبات مجمــع    -81م
شـرکت   ياعضـا عمومی فوق العاده مشترك را همراه با فهرسـت  

و تغییراتی که حاصل شده است به ترتیبی که در فصل سوم  جدید
ون قانون شرکت هاي تعاونی مقـرر اسـت، بـراي اطـالع اداره تعـا     

ــتای ــاتر ثبــــت روســ ــتان و انعکــــاس در دفــ ــال ی شهرســ   ، ارســ

   .خواهد داشت

با انجام عمل ادغام، دارایی و بدهی شرکت جدیـد   -82ماده 
یی و بدهی شرکت هاي قبـل از  عبارت خواهد بود از مجموع دارا

  .و سهامی که باز پرداخت شده است ، پس از وضع مطالباتادغام
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   و تصفیه انحالل

  : شرکت تعاونی در موارد زیر منحل می شود  -83ماده 
  تصمیم مجمع عمومی فوق العاده  -1
توقف فعالیت شرکت بیش از یک سال، بدون عذر موجه  -2

  با نظر سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران 
عـدم رعایــت قــوانین و مقــررات مربــوط پــس از ســه بــار   -3
 وسیله اداره تعاون روستایی شهرستان ذیربطه کتبی، ب اخطار

اهش تعداد اعضا از حد نصاب قانونی، در صـورتی کـه   ک -4
  .ظرف مدت سه ماه، تعداد اعضا به حد نصاب مقرر نرسیده باشد

کاهش سـرمایه بـه میزانـی کـه ادامـه عملیـات مقـدور یـا          -5

 صالح نباشد، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده 

اگـر بـه واسـطه زیـان هـاي وارده عـالوه بـر ذخیـره          )1تبصره 
ت، بیش از نصف سرمایه شـرکت از بـین رفتـه باشـد،     قانونی شرک
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هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را براي اتخاذ 
 .تصمیم نسبت به انحالل یا ادامه کار شرکت دعوت نماید

در صورتی که در نتیجه زیان هـاي وارده و کـاهش    )2تبصره 

اده عـ سرمایه، شرکت فعالیتی نداشته باشد و مجمع عمـومی فـوق ال  
 ایـران  سازمان مرکزي تعاون روستایی در این مورد اقدامی ننماید،

به جانشینی مجمع عمومی فـوق العـاده در بـاره انحـالل شـرکت و      
. تعیین هیئت تصفیه و اعالم آن به ثبـت محـل اقـدام خواهـد نمـود     

این حکم در مواردي نیز که شرکت طبق نظر مجمع عمومی فـوق  
تصـفیه تعیـین نشـده یـا ایـن کـه         العاده منحل گردیده ولـی هیئـت  

 ایـران  هیئت تصفیه به تشخیص سـازمان مرکـزي تعـاون روسـتایی    
  .نتواند به وظایف قانونی خود عمل کند اجرا خواهد شد

در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شـرکت،   - 84ماده 
رأي به انحالل شرکت بدهد، در همان جلسه سه یا چند نفر جهت 
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اعالم به ثبت محل از بین اعضا یـا از خـارج   تصفیه امور شرکت و 
هـر گـاه انحـالل شـرکت براسـاس تصـمیم       . انتخاب خواهد نمـود 

سـازمان مرکــزي تعــاون روســتایی باشـد، ســازمان مــذکور هیئــت   
تصفیه را تعیین می کند تا برطبق مقررات مربوط نسبت بـه تصـفیه   

  .امور شرکت اقدام نماید

ــاده  هــدات از محــل در تصــفیه شــرکت پرداخــت تع  -85م
  :ت حق تقدم بشرح زیر صورت می گیرددارایی شرکت با رعای

  پرداخت بدهی هاي شرکت   -1
پرداخت سهام اعضا حداکثر به میزان ارزش اسمی هر سـهم و    -2

سود سهام، در صورتی که مانده تصفیه از حسـاب ذخیـره قـانونی    
  .قابل تقسیم شرکت بیشتر باشد غیر

 به حساب ذخیره قانونی غیر قابل تقسیم انتقال مازاد تصفیه   -3

ــره ــدهاي    )تبص ــدرج در بن ــوارد من  2و  1پــس از پرداخــت م

  مـــذکور در مـــورد  ذخیـــره قـــانونی غیرقابـــل تقســـیم بـــر طبـــق  



   

           ...    قانون و آئین نامه اجرایی تعاونی نمودن تولید و                  108     
 

تهیـه   ایران آئین نامه اي که توسط سازمان مرکزي تعاون روستایی
 .می شود رفتار خواهد شد

این اساسنامه  تصفیه امور شرکت درمواردي که در -86ماده 
و یا قانون شرکت هاي تعـاونی پـیش بینـی نشـده اسـت، براسـاس       

  .قانون شرکت هاي سهامی انجام خواهد گرفت 

.. ...........................ی اساسنامه شرکت تعـاونی تولیـد روسـتای   
ــر   ــتمل ب ــه مش ــاده و 86ک ــاریخ     54 م ــه ت تبصــره اســت در جلس

می مطـرح و بـا رعایـت حـد نصـاب      مجمع عمو......................... 
  .الزم مورد تصویب قرار گرفت

  
  ناظر                  منشی مجمع        مجمع    رئیس   

  نام خانوادگی    نام و         نام خانوادگی    نام و      نام خانوادگی    نام و
  امضا                     امضا               امضا         


