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 بخش تعاونی :موضوع

 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران

 اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی -فصل اول 

 :اهداف بخش تعاونی عبارتست از -3ماده 

 .ایجاد و تامين شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسيدن به اشتغال کامل  -3

 .انيکه قادر بکارند ولی وسائل کار ندارندقرار دادن وسائل کار در اختيار کس -2

 .پيشگيری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی  -1

 .جلوگيری از کارفرمای مطلق شدن دولت  -4

ز حاصل کار قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختيار نيروی کار و تشویق بهره برداری مستقيم ا -5

 .خود 

 .پيشگيری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غير -6

 .توسعه و تحکيم مشارکت و تعاون عمومی بين همه مردم  -0

اهداف مذکور این ماده باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از  -تبصره

 .مراحل رشد عملی شود

 .ئی که با رعایت این قانون تشکيل و به ثبت برسند تعاونی شناخته ميشوندشرکتها -2ماده 

دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات بگونه ای که زمينه اداره یا دخالت در اداره تعاونيها یا  -1ماده 

الت الزم را با هماهنگی کارفرمای مطلق شدن دولت فراهم نياید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهي

 .وزارت تعاون در اختيار آنها قرار دهد

دولت و کليه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به  -4ماده 

 . بخش تعاونی بدهند

نام با قيد کلمه . ات زیر باشداساسنامه هر یک از تعاونی ها باید با رعایت مقررات این قانون شامل نک -5ماده 

تعاونی ، هدف ، موضوع ، نوع ، حوزه عمليات ، مدت ، مرکز اصلی عمليات و نشانی ، ميزان سرمایه ، مقررات 

 . مربوط به عضو ، ارکان ، مقررات مالی و کار، انحالل و تصفيه 

 .تابعيت تعاونی ها باید ایرانی باشد  -تبصره



داد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعاليت و رعایت اصل حداقل و حد اکثر تع -6ماده 

عدم تمرکز و تداول ثروت به وسيله آئين نامه ای تعيين ميشود که به تصویب وزارت تعاون می رسد ولی در هر 

 .نفر باشد 0صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از 

 .ی شخصيت حقوقی مستقل ميباشندشرکتها و اتحادیه های تعاونی دارا -0ماده 

 عضو -فصل دوم 

عضو در شرکتهای تعاونی شخصی است حقيقی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده ملتزم به اهداف  -8ماده 

 .بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن تعاونی باشد

 .در تعاونيهای توليد عضو باید در تعاونی به کار اشتغال داشته باشد -3تبصره

داشتن عضو غير شاغل مجاز . ای در صورتی که عضویت برای همه آزاد باشد در تعاونيهای چند منظوره -2تبصره

 .است ، اما هيات مدیره و مدیر عامل باید از ميان اعضاء شاغل انتخاب گردد

 شرایط عضویت در تعاونيها عبارتست از ، -9ماده 

 .تابعيت جمهوری اسالمی ایران  -3

 .وعيت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصيرعدم ممن -2

 .عدم سابقه ارتشاء، اختالس و کالهبرداری  -1

 .درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی  -4

 .عدم عضویت در تعاونی مشابه -5

 .اعضاء در کليه امور تعاونی طبق اساسنامه حق نظارت دارند -37ماده

 .اند عمل کنند لفند به وظایف و مسووليتهائی که در حدود قوانين و مقررات تعهد کردهکليه اعضاء مک -33ماده

 .خروج عضو از تعاونی اختياریست و نمی توان آن را منع کرد -32ماده

اعضاء متخصص تعاونيهای توليد حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتبا به اطالع تعاونی  -3تبصره

 .برسانند

 .در صورتيکه خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد ، وی ملزم به جبران است  -2تبصره

 .در موارد زیر عضو تعاونی اخراج ميشود -31ماده

 .از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون -3

 35ره به فاصله عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هيئت مدی -2

 .روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی فوق العاده 

ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یک سال آن را جبران نماید یا اعمالی  -1

 . که به حيثيت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید

 .تشخيص موارد فوق بنا به پيشنهاد هر یک از مدیران و تصویب مجمع عمومی خواهد بود -تبصره

در صورت فوت عضو ورثه وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشند ، عضو تعاونی  -34ماده

اما . اونی بپردازند شناخته شده و در صورت تعدد بایستی مابه التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تع

اگر کتبا اعالم نمایند که مایل به ادامه عضویت در تعاونی نيستند و یا هيچکدام واجد شرایط نباشند ، عضویت لغو 



 .ميگردد

اگر تعداد ورثه بيش از ظرفيت تعاونی باشد ، یک یا چند نفر به تعداد مورد نياز تعاونی با توافق سایر وراث  -تبصره

 .ته می شوندعضو تعاونی شناخ

در صورت لغو عضویت به سبب فوت ، استعفا، انحالل ، اخراج ، طبق اساسنامه و قرارداد منعقده سهم و  -35ماده

کليه حقوق و مطالبات عضو به قيمت روز تقویم و به دیون تعاونی تبدیل ميشود که پس از کسر دیون وی به تعاونی 

 .اش پرداخت خواهد شد ، به او یا ورثه

در صورتيکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عين اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه  -تبصره

ممکن نباشد چنانچه عين قابل واگذاری بوده و موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضاء و تعاونی نگردد آن قسمت از 

 .مطالبات تسليم ورثه می گردد

  

  سرمایه -فصل سوم 

تعاونی اموال و دارائی هائی است که برای تاسيس تعاونی یا افزایش سرمایه قبلی در اختيار آن  سرمایه -36ماده

 .قرار می گيرد

سرمایه بوسيله اعضاء در اختيار شرکت % 53شرکتهای تعاونی شرکتهائی است که تمام یا حداقل  -30ماده

و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت ، تعاونی قرار می گيرد و وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی 

بانکها، شهرداریها ، شوراهای اسالمی کشوری ، بنياد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی ميتوانند جهت اجرای 

از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبيل مشارکت ، مضاربه، مزارعه، مساقات ، اجاره ،  41اصل  32بند 

ک ، بيع شرط ، فروش اقساطی ، صلح ، اقدام به کمک در تامين یا افزایش سرمایه شرکتهای اجاره به شرط تملي

 . تعاونی نمایند بدون آنکه عضور باشند

در مواردیکه دستگاههای دولتی در تاسيس شرکتهای تعاونی شریک ميشوند ظرف مدتی که با موافقت  -تبصره

یه گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه طرفين در ضمن عقد شرکت تعيين خواهد شد سهم سرما

 .به تعاونی تعلق خواهد گرفت 

دولت می تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی ، واحد های صنعتی یا  -38ماده

ای تعاونی بصورت زیر کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که از اموال عمومی است و در اختيار دارد در اختيار شرکته

 .قرار دهد

واحدهای مذکور را بصورت حبس موقت یا مادام که تعاونی بصورت قانونی وجود داشته باشد ، در اختيار تعاونی  -3

 .قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد 

یت خواهند داشت در صورتی که واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط داشته باشند ، در عضویت آن تعاونی اولو -2

. 

دولت ميتواند طبق قرارداد بابت استهالک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحد مزبور ساالنه مبلغی نقد و یا  -1

 .کاال دریافت نماید

دولت ميتواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت  -4



 .ت گذاری و برنامه ریزی توليد و توزیع و تامين منافع عمومی ، تعيين نمایدسياستهای دولت در قيم

در استفاده از وام و کمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عمليات  -39ماده

 .بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند

عاونی برابر است مگر مجمع عمومی تصویب نماید که اعضاء سهم اعضاء در تامين سرمایه شرکتهای ت -27ماده

سهم بيشتری تادیه نمایند که در این صورت حداقل و حداکثر سهم ها باید در حدودی باشد که وزارت تعاون 

 .متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاونيها تعيين می نماید

سرمایه آن تادیه و در صورتيکه بصورت نقدی و  هر تعاونی وقتی ثبت و تشکيل ميشود که حداقل یک سوم -23ماده

 . جنسی باشد تقویم و تسليم شده باشد

 .اعضاء تعاونی مکلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تادیه نمایند -تبصره

عضاء و یا افراد جدید عضو یا اعضاء تعاونی می توانند با رعایت مقررات این قانون سهم خود را به سایر ا -22ماده

 .واجد شرایط واگذار نمایند

مسووليت مالی اعضاء در شرکتهای تعاونی محدود به ميزان سهم آنان ميباشد مگر آنکه در قرارداد ترتيب  -21ماده

 .دیگری شرط شده باشد

ن ميباشد مگر مسووليت دستگاههای عمومی تامين کننده سرمایه تعاونيها به ميزان سرمایه متعلق به آنا -تبصره

 .آنکه در قرارداد ترتيب دیگری شرط شده باشد

شرایط و امکانات الزم را برای تشکيل و تقویت تعاونيها در  41اصل  2دولت موظف است جهت اجرای بند  -24ماده

 .جهت تامين مقاصد مذکور در این بند فراهم آورد

ای یا منابع بانکی با تضمين دولت، وام بدون بهره در  دجهبه منظور فوق دولت ميتواند با استفاده از منابع بو -3تبصره

اختيار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غير منقول و وسایل و امکانات الزم را به قيمت عادله بطور نقد و یا 

بشرط تمليک اقساط برای تشکيل و تقویت تعاونيها به آنها بفروشد و یا به آنها اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره 

بنماید و یا سهام شرکتها و موسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به تعاونيها منتقل 

 .نماید

بانکها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونيها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهيالت  -2تبصره

ند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هائی که از محل وام و سایر تسهيالت اعطائی را در اختيار آنان قرار ده

اعطائی تامين ميشود بعنوان ضمانت و یا وثيقه و یا رهن در نزد بانک باشد و یا در صورتيکه تعاونی قادر به 

ر خرید اینگونه اموال بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که د

 .تعاونيهای دیگر اولویت دارند

 حساب سود و زیان و تقسيم سود و سایر مقررات مالی -فصل چهارم 

 .سود خالص شرکتها و اتحادیه های تعاونی در هر سال مالی به ترتيب زیر تقسيم ميشود  -25ماده

ذخيره تعاونی به حساب ذخيره قانونی منظور  به باال با تصویب مجمع عمومی بعنوان%( 5)از حداقل پنج درصد  -3

 .ميشود

ذخيره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخيره حاصل از درآمد های مذکور به ميزان یک چهارم معدل سرمایه  -3تبصره



 .سه سال اخير شرکت نرسيده باشد الزامی است 

 .زایش سرمایه خود بکار ببرندتعاونيها ميتوانند تا حداکثر یک دوم ذخيره قانونی را جهت اف -2تبصره

حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتياطی به پيشنهاد هيات مدیره و تصویب مجمع عمومی به  -2

 .حساب مربوط منظور می گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی است 

 .واریز می گرددچهار درصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون  -1

درصدی از سود جهت پاداش به اعضاء ، کارکنان ، مدیران و بازرسان به پيشنهاد هيات مدیره و تصویب مجمع  -4

 .عمومی تخصيص داده ميشود

پس از کسر وجوه فوق باقيمانده سود خالص به ترتيبی که در اساسنامه و شرایط ضمن عقد پذیرفته می شود  -5

 .تقسيم می گردد

 تعاونيهای توليد و توزیع -جم فصل پن

تعاونيهای توليد شامل تعاونی هائی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپروری ، پرورش و  -26ماده

 .صيد ماهی ، شيالت ، صنعت ، معدن ، عمران شهری و روستائی و عشایری و نظایر اینها فعاليت می نمایند

 .يه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونيها حق تقدم دارندتعاونيهای توليد در کل -تبصره

تعاونيهای توزیع عبارتند از تعاونيهائی که نياز مشاغل توليد و یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهار چوب  -20ماده

 .مصالح عمومی و بمنظور کاهش هزینه ها و قيمتها تامين می نمایند

تامين کاال و مسکن و سایر نيازمندیهای روستائيان و عشایر و کارگران و کارمندان تعاونيهای توزیع مربوط به  -تبصره

 .از نظر گرفتن سهميه کاال و حمایتهای دولتی و بانکی و سایر حمایتهای مربوط به امور تهيه و توزیع اولویت دارند

الت خود به تعاونيها اولویت شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونيها موظف اند در معام -28ماده

 .دهند

تعاونيهای موضوع این قانون با رعایت قوانين و مقررات می توانند به امر صادرات و واردات در موضوع فعاليت  -تبصره

 .خود بپردازند

 ارکان تعاونيها -فصل ششم 

 .شرکتهای تعاونی برای اداره امور خود دارای ارکان زیر ميباشند -29ماده

 .مومیمجمع ع -3

 .هيات مدیره -2

 .بازرسی -1

 مجمع عمومی -بخش اول 

مجمع عمومی که بر اساس این قانون باالترین مرجع اتخاذ تصميم و نظارت در امور شرکتهای تعاونی می  -17ماده

باشد ، از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام االختيار آنها بصورت عادی و فوق العاده تشکيل می شود و هر 

 . عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم فقط دارای یک رای است 

در شرکتهای تعاونی هر یک از دستگاهها و شرکتهای دولتی بانکها، شوراهای اسالمی کشوری و  -3تبصره

اند می توانند نماینده ای برای نظارت و بازرسی  سازمانهای عمومی که در تعاونی مشارکت یا سرمایه گذاری کرده



 .نی و شرکت در جلسات عمومی و هيات مدیره به عنوان ناظر داشته باشنددر تعاو

انحالل ، ادغام یا تغيير موادی از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تامين  -2تبصره

مراجع مذکور کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت 

 .خواهد بود

مجمع موسس عبارتست از عده ای از افراد واجد شرایط عضویت در تعاونی مربوط که اقدام به تاسيس  -13ماده

 .تعاونی می نمایند

 :وظایف مجمع موسس عبارتست از -12ماده

 .تهيه و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات  - 3

 . دعوت به عضویت افراد واجد شرایط - 2

تشکيل اولين مجمع عمومی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعيين هيات مدیره و سایر وظایف مجمع عمومی  - 1

. 

پس از تشکيل اولين جلسه رسمی مجمع عمومی و تعيين هيات مدیره ، وظایف هيات موسس خاتمه  -3تبصره

 .می یابد

مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می اعضائی که با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومی عادی در  -2تبصره

 .توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگيرند

 .تصویب اساسنامه تعاونی با حداقل دو سوم اعضاء اولين مجمع عمومی عادی می باشد -1تبصره

خود تشکيل مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار پس از پایان سال مالی جهت انجام وظایف قانونی  -11ماده

 .می شود

 .وظایف و اختيارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است  -14ماده

 .انتخاب هيات مدیره و بازرس یا بازرسان برای مدت دو سال  -3

 .رسيدگی و اتخاذ تصميم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی هيات مدیره -2

و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و  تعيين خط مشی و برنامه تعاونی -1

 .سایر عمليات مالی به پيشنهاد هيات مدیره

 .اتخاذ تصميم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانين و مقررات  -4

 .اخذ تصميم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسيم آن طبق اساسنامه -5

 .تصویب مقررات و دستورالعملهای داخلی تعاونی  -6

 .سایر وظایفی که قوانين و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد -0

تصميم گيری نسبت به (. در حدود این قانون) مجمع عمومی فوق العاده بمنظور تغيير مواد در اساسنامه  -15ماده

 .یا ادغام تعاونی تشکيل می گرددعزل یا قبول استعفای هيات مدیره و انحالل 

مجمع عمومی فوق العاده بنا به تقاضای کتبی حداقل یک سوم اعضاء تعاونی و یا اکثریت مطلق اعضاء  -3تبصره

در تعاونيهای دارای . هيات مدیره و یا بازرس یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضاء کل مجمع تشکيل می شود

رتيکه بار اول با دو سوم اعضاء تشکيل نشود ، بار دوم با نصف بعالوه یک رسميت بيش از پانصد نفر عضو در صو



 .خواهد داشت 

در صورتيکه هيات مدیره ظرف مدت حداکثر یکماه نسبت به تشکيل مجمع عمومی فوق العاده اقدام ننماید  -2تبصره

 .، وزارت تعاون نسبت به تشکيل مجمع عمومی اقدام می نماید

 مدیره هيات -بخش دوم 

نفر عضو  0نفر و حداکثر  1ای مرکب از حداقل  اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هيات مدیره -16ماده

اصلی و تا یک سوم اعضاء علی البدل می باشد ولی برای تعاونيهای بزرگ در مقابل افزایش هر چهار صد نفر یک 

اعضاء علی البدل بيفزاید مشروط بر آنکه تعداد از پانزده نفر نفر می تواند به اعضاء اصلی هيات مدیره و یک نفر به 

بيشتر نشود که برای مدت دو سال و با رای مخفی انتخاب می شوند ، اخذ رای برای انتخاب اعضاء اصلی و علی 

 حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتيب علی البدل شناخته می شوند و. البدل در یک نوبت به عمل می آید 

 .انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی و علی البدل بالمانع است 

انتخاب اعضاء هيات مدیره و علی البدل با اکثریت مطلق آراء مجمع عمومی بوده و در صورتيکه در دوره اول  -3تبصره

راء به تعداد دو رای گيری تمام یا بعضی از داوطلبان حائز اکثریت مطلق نگردند بالفاصله از بين دارندگان بيشترین آ

 .برابر مورد نياز برای تکميل هيات مدیره و علی البدل با اکثریت نسبی رای گيری بعمل ميآید

هيات مدیره در اولين جلسه از ميان خود یکنفر را بعنوان رئيس هيات مدیره و یکنفر را بعنوان نایب رئيس و  -2تبصره

 .یک یا دو نفر را بعنوان منشی انتخاب می کند

به نحوی که در اساسنامه تعيين ) در صورت استعفاء ، فوت ، ممنوعيت قانونی و یا غيبت غير موجه مکرر  -1هتبصر

اعضاء هيات مدیره ، یکی از اعضاء علی البدل به ترتيب آراء بيشتر برای بقيه مدت مقرر به جانشينی وی ( می شود

 .در جلسات هيات مدیره شرکت می نماید

هيات مدیره در ازاء عضویت در هيات مدیره شرکتهای تعاونی بالعوض است ولی هزینه خدمات اعضاء  -4تبصره

اجرای ماموریتهائی که از طرف تعاونی در حدود بودجه مصوب مجمع عمومی به آنان ارجاع می شود قابل پرداخت 

 .است و مجمع می تواند مبلغی از سود خالص را بعنوان پاداش به آنان بپردازد

 .ف و اختيارات هيات مدیره به شرح زیر می باشدوظای -10ماده

 (.فوق العاده -عادی ) دعوت مجمع عمومی  -3

 .اجرای اساسنامه و تصميمات مجمع عمومی و سایر مقررات مربوط  -2

نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عمليات وی و پيشنهاد ميزان حقوق مدیر عامل به مجمع  -1

 .عمومی 

بول درخواست عضویت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهم اعضاء به یکدیگر و دریافت استعفای هر یک از ق -4

 .اعضای هيئت مدیره

نظارت بر مخارج جاری تعاونی و رسيدگی به حسابها و ارائه به بازرس یا بازرسان و تسليم به موقع گزارش  -5

 .مالی و ترازنامه تعاونی به مجمع عمومی 

 .تنظيم طرحها و برنامه ها و بودجه و سایر پيشنهادات و ارائه آن به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصميم تهيه و -6

تعيين نماینده از بين اعضای تعاونی برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکتها و اتحادیه هائی که تعاونی  -0



 .در آنها مشارکت دارد

 .و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب تهيه و تنظيم دستورالعملهای داخلی تعاونی  -8

 .تعيين نماینده یا وکيل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکيل غير  -9

برای قراردادها و ( یک یا دو نفر از اعضاء هيات مدیره باتفاق مدیر عامل ) تعيين و معرفی صاحبان امضای مجاز  -37

 .اسناد تعهد آور تعاونی 

هيات مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام ميدهد و هيچيک از اعضای هيات مدیره حق ندارند از  -بصرهت

اختيارات هيات ، منفردا استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هيات مدیره داشته 

 .سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض نماید هيات مدیره می تواند قسمتی از اختيارات خود را با اکثریت. باشد

 .هيات مدیره و مدیر عامل و بازرسان عالوه بر داشتن شرایط عضو باید واجد شرایط زیر باشند -18ماده

 .اطالعات یا تجربه الزم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی  -3

کل از اقليتهای دینی شناخت شده در قانون در تعاونيهای متش. )ایمان و تعهد و التزام عملی به اسالم  -2

 (اساسی تعهد عملی به دین خود

 .قانون اساسی 49عدم سوء سابقه مالی و یا محکوميت در دادگاههای اجرای اصل  -1

 .عدم اشتهار به فساد اخالقی و مالی  -5

 .الزامی نيست  9اده م 5و 4در مواردی که مدیر عامل از خارج انتخاب می شود داشتن شرایط بندهای  -تبصره

هيات مدیره مکلف است بالفاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عمليات تعاونی و اجرای تصميمات مجمع  -19ماده

عمومی و هيات مدیره فرد واجد شرایطی را از بين اعضای تعاونی و یا خارج از تعاونی برای مدت دو سال بعنوان 

نظر هيات مدیره انجام وظيفه نماید ، وظایف و اختيارات و حقوق و مزایای مدیر عامل آن تعاونی انتخاب کند که زیر 

 .ای خواهد بود که بنا به پيشنهاد هيات مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد رسيد مدیر عامل طبق آئين نامه

 بازرسی -بخش سوم 

برای مدت دو سال مالی انتخاب می کند و انتخاب مجدد آنان مجمع عمومی عادی بازرس یا بازرسانی را  -47ماده

 .بالمانع است 

در صورت فوت یا ممنوعيت قانونی و با استعفای بازرس یا بازرسان اصلی ، هيات مدیره مکلف است ظرف  -3تبصره

 .ده روز بازرس یا بازرسان علی البدل را بترتيب اولویت آراء برای بقيه مدت دعوت نماید

 .حق الزحمه و پاداش بازرس یا بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعيين می گردد -2تبصره

 .وظایف بازرس یا بازرسان تعاونی به شرح زیر است  -43ماده

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عمليات و معامالت انجام شده با اساسنامه و قوانين و  -3

 .مقررات و دستورالعملهای مربوطه

رسيدگی به حسابها ، دفاتر ، اسناد ، صورتهای مالی از قبيل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان ،  -2

 .بودجه پيشنهادی و گزارشات هيات مدیره به مجمع عمومی 

 .رسيدگی به شکایت اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط  -1

 .اداره امور تعاونی به هيات مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه  -4



بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاونی را نداشته ولی می توانند بدون حق رای در  -تبصره

 .جلسات هيات مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری تعاونی اظهار دارند

ورتيکه بازرس یا بازرسان تشخيص دهند که هيات مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب در ص -42ماده

تخلفاتی گردیده است و به تذکرات آنان ترتيب اثر نمی دهند باید موضوع را به مجمع عمومی برای رسيدگی و 

 .اتخاذ تصميم الزم گزارش دهند

 اتحادیه تعاونی -فصل هفتم 

یه های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی هائی که موضوع فعاليت آنها واحد است برای تامين تمام اتحاد -41ماده

 .یا قسمتی از مقاصد زیر تشکيل ميگردد

ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبليغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونی های عضو و باال بردن سطح علمی و  -3

 .نياز از اعضاء آنها و گسترش تعليمات تعاونی فنی و تخصصی و اطالعات مورد 

ارائه خدمات تحقيقاتی و مطالعاتی پيرامون موضوعات مورد نياز تعاونی های عضو و کمک به جمع آوری آمار و  -2

 .اطالعات و گزارشات اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون 

 .اظت و توسعه تعاونيهای موضوع فعاليت خودکمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حف -1

کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بين تعاونيها و بين آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و  -4

 .خارجی 

ارائه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، بازرسی ، تجاری ، اعتباری ، تشکيل صندوقهای قرض  -5

 .سایر فعاليتهای اقتصادی مورد نياز تعاونيهای عضو  الحسنه و

 .تامين نيازهای مشترک و بازار یابی و خرید و فروش و صادرات و واردات تعاونيهای عضو  -6

ای و  ارائه خدمات فنی ، تخصصی ، حقوقی ، قبول وکالت اعضاء در کليه امور مورد نياز آنان ، خدمات مشاوره -0

 .الت مورد نياز تعاونی هاراهنمائی و سایر تسهي

نظارت بر انتظام تعاونيهای موضوع فعاليت خود به رعایت قوانين و مقررات مربوط و معرفی متخلفين به مراجع  -8

 .قانونی ذیربط 

 حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونيها بصورت کدخدا منشی و صلح اعضاء تعاونيها، -9

دیه تعاونی اختياریست و تعاونيهائی که عضو اتحادیه نباشند از حقوق قانونی محروم عضویت در اتحا -3تبصره

 .نخواهند بود

 .برای هر موضوع فعاليت تعاونی در هر شهرستان فقط یک اتحادیه تشکيل می گردد -2تبصره

ضاء تعاونی و به تناسب تعداد اع) سرمایه اتحادیه های تعاونی از محل پرداخت سهم تعاونی های عضو  -44ماده

تامين می شود و افزایش سرمایه اتحادیه از طریق افزایش سهم آنان و پرداخت ( ميزان استفاده از خدمات اتحادیه

حق عضویت و سایر دریافتها تامين می گردد و هر گونه تصميم درباره سرمایه یا افزایش یا کاهش آن با تصویب دو 

 .سوم اعضای مجمع عمومی اتحادیه خواهد بود

 .هر اتحادیه تعاونی دارای ارکان زیر است  -45ماده

 مجمع عمومی -3



 هيات مدیره -2

 هيات بازرسی -1

مجمع عمومی اتحادیه های تعاونی از نمایندگان تعاونی های عضو تشکيل می شود و هر تعاونی دارای  -46ماده

ه در بخش اول فصل ششم آمده سایر مقررات مربوط به مجمع عمومی به همان ترتيبی است ک. یک رای ميباشد

 .است 

اعضاء هيات مدیره اتحادیه های تعاونی که به پيشنهاد تعاونيهای عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب  -40ماده

 .می شوند و بهر حال از هر تعاونی بيش از یک نفر عضو در هيات مدیره نخواهد بود

. و انتخاب مجدد آنان تا سه دوره بال مانع است  اعضای هيات مدیره برای یک سال انتخاب می شوند -48ماده

سایر وظایف و اختيارات و مقررات مربوط به هيات مدیره مذکور در فصل ششم در مورد هيات مدیره اتحادیه نيز 

 .مجری خواهد بود

اب مدیر عامل با تصویب اکثریت دو سوم اعضای هيات مدیره برای مدت یک سال انتخاب می گردد و انتخ -49ماده

مدیر عامل کليه اختيارات اجرائی اتحادیه را طبق اساسنامه در اجرای قوانين و مقررات . مجدد وی بال مانع است 

مربوط و مصوبات مجمع عمومی و هيات مدیره و اداره امور اتحادیه تعاونی و سایر وظایف و اختياراتی که بعهده 

 . ارکان اتحادیه تعاونی نباشد ، داراست 

اعضای این هيات بوسيله تعاونيهای . ات بازرسی مامور حسابرسی و بازرسی اتحادیه تعاونی است هي -57ماده

وظایف و . گزارشات هيات بازرسی باید به تصویب اکثریت مطلق اعضای هيات برسد . عضو تعيين می گردند 

 .است اختيارات و سایر مقررات مربوط به بخش سوم فصل ششم در مورد هيات بازرسی نيز مجری 

هيات بازرسی اتحادیه ها ميتوانند بنا به تقاضای مجمع عمومی تعاونيهای عضو و تصویب مجمع عمومی  -تبصره

 .اتحادیه وظایف بازرسی تعاونيهای عضو را نيز انجام دهد

 تشکيل و ثبت تعاونيها -فصل هشتم 

ح و تصویب آن به کيفيتی که در آئين شرکتها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهيه طر -53ماده

 . نامه اجرائی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر را برای تشکيل و ثبت ارائه دهند

 .صورتجلسه تشکيل مجمع موسس و اولين مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هيات مدیره منتخب و بازرسان  -3

 .اساسنامه مصوب مجمع عمومی  -2

 .در خواست کتبی ثبت  -1

 .طرح پيشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون -4

 .رسيد پرداخت مقدار الزم التادیه سرمایه -5

 .12ماده  2مدارک دعوت موضوع بند  -6

 .اولين هيات مدیره پس از اعالم قبولی مکلفند با انجام تشریفات مقرر نسبت به ثبت تعاونی اقدام نمایند -تبصره

 .از دریافت اسناد و مدارک الزم اقدام به ثبت تعاونيها نماید اداره ثبت شرکتها موظف است پس -52ماده

  انحالل و تصفيه -ادغام  -فصل نهم 

 ادغام -بخش اول 



شرکتهای تعاونی می توانند در صورت تصویب مجامع عمومی فوق العاده و طبق مقررات آئين نامه اجرائی  -51ماده

 .این قانون با یکدیگر ادغام شوند

ات مجامع عمومی فوق العاده تعاونيهای ادغام شده منضم به مدارک مربوط باید حداکثر ظرف صورتجلس -تبصره 

مدت دو هفته برای ثبت به اداره ثبت شرکتها تسليم شده و خالصه تصميمات به اطالع کليه اعضاء و بستانکاران 

 .برسد

 انحالل و تصفيه -بخش دوم 

 . د زیر منحل می شوندشرکتها و اتحادیه های تعاونی در موار -54ماده

 .تصميم مجمع عمومی فوق العاده -3

ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسيده  1کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر در صورتيکه حداکثر ظرف مدت  -2

 .باشد

انقضای مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتيکه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع  -1

 .مدت را تمدید نکرده باشدعمومی 

 .توقف فعاليت بيش از یکسال بدون عذر موجه -4

بار اخطار کتبی در سال بوسيله وزارت تعاون بر طبق آئين نامه  1عدم رعایت قوانين و مقررات مربوط پس از  -5

 .مربوط

 .ورشکستگی طبق قوانين مربوط -6

 .اره ثبت محل تصفيه طبق قانون تجارت صورت می گيردپس از اعالم انحالل و ثبت بالفاصله آن در اد -3تبصره

در بندهای دوم و چهارم و پنجم وزارت تعاون بالفاصله طبق آئين نامه مربوط انحالل تعاونی را به اداره ثبت  -2تبصره

 .محل اعالم می نماید

 .سيدگی می باشددر دادگاه صالح قابل شکایت و ر 5و  4اعالم نظر وزارت تعاون در مورد بندهای  -1تبصره

کليه امتيازات و اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانکها در اختيار تعاونی قرار گرفته با انحالل آن باید  -4تبصره

 .مسئوليت اعضاء هر تعاونی در این مورد تضامنی است . مسترد شود

تعاونی بدهد ، ظرف یک ماه سه در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون رای به انحالل  -55ماده

نفر جهت تصفيه امور تعاونی انتخاب و به اداره ثبت معرفی خواهند شد تا بر طبق قانون و آئين نامه مربوط نسبت 

 .به تصفيه امور تعاونی اقدام نمایند

ایه و اموال و در صورتيکه هر تعاونی منحل گردد ، قبل از انحالل باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرم -56ماده

 .امتيازات از منابع عمومی و دولتی و بانکها و شهرداری سپرده است عمل نماید

  اتاق تعاون -فصل دهم 

اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی می توانند در صورت ضرورت با نظارت وزارت تعاون ، اتاق تعاون مرکزی را در  -50ماده

 .هت تامين مقاصد زیر تشکيل دهندتهران و شعب آن را در استانها و شهرستانها ج

 .انجام وظایف و اختيارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در ارتباط با بخش تعاون -3

 .انجام اموری که از طرف وزارت تعاون بدان محول می گردد طبق آئين نامه  -2



لح مابين اعضاء و اتحادیه ها و حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونيها بصورت کدخدا منشی و ص -1

 .بين تعاونيها و اتحادیه ها

هر اتاق تعاون دارای شخصيت حقوقی و مستقل می باشد و از لحاظ مالی و اداری و هزینه ها به دولت  -تبصره

 . وابسته نمی باشد

 .ارکان هر اتاق عبارتست از  -58ماده

 مجمع نمایندگان -3

 هيات مدیره -2

 هيات بازرسی -1

مجمع نمایندگان عبارتست از نمایندگان اتحادیه ها به معرفی مجمع عمومی اتحادیه ها و در صورتيکه  -59دهما

تعاونيهائی فاقد اتحادیه باشند ، نماینده ای به معرفی آن تعاونيها ، که برای مدت سه سال انتخاب می گردند و 

 .وظایف آن عبارتست از

 .نامه و آئين نامه های داخلی و تایيد آن جهت تصویب نهائی وزیر تعاون بررسی پيشنهادات مربوط به اساس -الف 

 .تعيين هيات مدیره  -ب 

 .تصویب برنامه و بودجه ساالنه به پيشنهاد هيات مدیره  -ج 

 .تعيين دو نفر بازرس جهت عضویت در هيات بازرسی  -د 

 .ات مدیره پس از اظهار نظر هيات بازرسی رسيدگی و اتخاذ تصميم در مورد ترازنامه و سایر گزارشهای هي -ه 

نفر از ميان اعضاء تعاونی ها می باشند که حتی االمکان از  5هيات مدیره اطاقهای تعاون متشکل از  -67ماده

مدیران تعاونيهای کشاورزی و روستائی و عشایری ، صنعتی ، معدنی ، عمران شهری و روستائی ، توزیع خواهند 

 .ل از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوندبود و برای مدت سه سا

 .وظایف هيات مدیره عبارتست از  -63ماده

 .فعاليت الزم جهت تامين مقاصد اطاق تعاون بر طبق اساسنامه و آئين نامه های مربوط  -3

طاق طبق آئين اداره کليه امور مربوط به اطاق تعاون و انجام کليه مکاتبات و ارتباطات و عمليات مالی مورد نياز ا -2

 .نامه های داخلی آن 

 .اجرای تصميمات مجمع نمایندگان  -1

 .ارائه گزارشها و پيشنهادهای الزم به مجمع نمایندگان  -4

هيات مدیره اطاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بين اطاقهای  -62ماده

همچنين هيئت مدیره اطاق تعاون مرکزی . به همکاری هستند شهرستانهای مربوط به خود است و آنها نيز موظف

جمهوری اسالمی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بين اطاقهای استانها ميباشد و آنها نيز 

 .موظف به همکاری هستند

یک نفر دیگر هيات بازرسی متشکل از سه عضو می باشد که دو نفر آنها بوسيله مجمع نمایندگان و  -61ماده

 .بوسيله وزارت تعاون تعيين می گردند و وظایف آنها عبارتست از 

 . نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آئين نامه های اطاق تعاون و قوانين و مقررات مربوط  -الف 



و گزارش به مجمع  رسيدگی به حسابها ، دفاتر، اسناد ، صورتهای مالی از قبيل ترازنامه و عملکرد مالی -ب 

 .نمایندگان و وزارت تعاون 

 .بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اطاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط -ج 

ارائه گزارشهای ساالنه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعيت فعاليتهای اطاق تعاون و  -د 

 .گزارشهای هيات مدیره رعایت قوانين و مقررات و اظهار نظر در مورد

 .هيات مدیره مکلف است اسناد و مدارک مورد در خواست هيات بازرسی را در اختيار آنان قرار دهد -تبصره

 :منابع مالی اطاقهای تعاون عبارتست از -64ماده

 .دریافت حق عضویت در اطاق تعاون از اعضاء -3

 .دریافت کمکهای دولتی و مردمی و شوراها و هدایا -2

دریافت حق مشاوره ، کارشناسی ، داوری در محدوده امور مربوط به تعاونيها بصورت کدخدا منشی و سایر  -1

 .خدماتی که در اختيار تعاونی ها و اتحادیه ها قرار ميدهد

  وزارت تعاون -فصل یازدهم 

  

حمایت و پشتيبانی از این بمنظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانين و مقررات مربوط به بخش تعاونی و  -65ماده

 .بخش ، وزارت تعاون تشکيل می گردد

، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونيهای معدنی ، مراکز گسترش خدمات ( 3)سازمانهای تعاون روستائی  -3تبصره

ای توليدی و عمرانی و سایر دفاتر ، سازمانها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمانه

مختلف فعاليت می نمایند منحل شده و کليه وظایف ، اختيارت ، اموال ، دارائيها ، اعتبارات ، بودجه، پرسنل و سایر 

امکاناتی که در اختيار دارند به وزارت تعاون منتقل می شود و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آنها 

نی وزارت تعاون که از تعداد پستهای دستگاههای منحله تجاوز تشکيالت و پستهای سازما. تشکيل می گردد

که در این مدت ) نخواهد کرد به پيشنهاد وزیر تعاون و تایيد سازمان امور اداری و استخدامی ظرف مدت شش ماه 

 .تعيين خواهد شد( تشکيالت منحله کماکان به وظایف خود عمل می کنند 

 . به شرح ذیل اصالح گردیده است  65رای اسالمی تبصره یک ماده مجلس شو 24/0/07به موجب مصوبه  -( 3)

به موجب این قانون سازمان مرکزی تعاون روستائی وابسته به وزارت کشاورزی با دارا بودن کليه  -ماده واحده 

صوب وظایف و اختيارات مندرج در مقررات مربوط به سازمان از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران م

 . مستثنی و کماکان تابع وزارت کشاورزی می باشد 31/6/3107

 . قانون مذبور حذف می گردد 65عبارت تعاون روستائی از تبصره یک ماده  -تبصره 

صندوق تعاون جهت فعاليتهای اعتباری بخش تعاونی با کليه دارائيها و تعهدات خود از وزارت کار و امور  -2تبصره                  

تغيير . تماعی منتزع و به وزارت تعاون الحاق و وظایف و اختيارات مجمع عمومی آن به وزیر تعاون منتقل می گردداج

 .در اساسنامه آن به پيشنهاد وزیر تعاون و تصویب هيات وزیران خواهد بود

 :وظایف و اختيارات وزارت تعاون عبارت است از -66ماده

در رابطه با بخش تعاونی که مربوط به دولت می شود و نظارت بر حسن  اجرای آن قسمت از قانون و مقررات -3



 .اجرای قوانين و مقررات بخش تعاونی 

 .های تعاونی ها مطابق این قانون  ها و آئين نامه های این قانون و اساسنامه تهيه لوایح قانونی و آئين نامه -2

دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهيالت و امکانات  -1

 .دستگاههای اجرائی ذیربط

تشویق و کمک و همکاری در تاسيس و گسترش تعاونيها با جلب همکاری و مشارکت عموم مردم و شوراهای  -4

 .اسالمی کشوری 

ونی یا بين بخش ایجاد زمينه های همکاری و هماهنگی و تعاون بين تعاونيها و همچنين بين اتحادیه های تعا -5

 .تعاونی و سایر بخشهای اقتصادی 

کمک به فعاليتهای تبليغاتی ، آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقيقاتی و صنعتی الزم برای بخش تعاونی  -6

 .با همکاری اتحادیه های تعاونی

سابرسی و دیگر کمک به شرکتها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری ، ح -0

 .خدمات مورد نياز

 .شرکت در مجامع بين المللی تعاون به عنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران  -8

 .انجام معامالت الزم و ارائه خدمات مورد نياز بخش تعاونی  -9

ونی و انتشار اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهيم و تعميم روشها و برنامه های مختلف تعا -37

 .کتب و نشریات مورد لزوم تعاونی 

راهنمائی مسئوالن تعاونيها در امور حقوقی ، مالی ، اداری و هدایت آنها در جهت استفاده از روشها و  -33

 .سيستمهای بهتر

های آنها و انجام تحقيقات آماری و اطالعاتی و مطالعه درباره فعاليت تعاونيها در زمينه شناخت نارسائيها و نياز -32

 .همچنين توانائيها و امکانات آنها بمنظور استفاده در برنامه ریزیهای مربوط 

ایجاد هماهنگی در اعمال کمکهای فنی و اداری و مالی و غيره توسط دستگاههای ذیربط در موارد الزم بمنظور  -31

 .اداره صحيح تعاونيها

 .اونيها در امور توليدی ایجاد تسهيالت الزم جهت توسعه فعاليت فعاليت تع -34

 .فراهم آوردن موجبات صدور توليدات تعاونيها -35

قانون  42و  41تهيه و تنظيم طرحهای اساسی بمنظور فراهم آوردن موجبات تحقق اهداف مندرج در اصول  -36

 .اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 .امکانات حسابرسی از تعاونيها در صورت تقاضا و شکایتهای اعضاء در حدود  -30

 .جلوگيری از فعاليت اشخاص حقيقی یا حقوقی که به هر نحو از نام یا عنوان تعاونی سوء استفاده می کنند -38

 .فراهم آوردن تسهيالت الزم در جهت دستيابی تعاونيها به مواد اوليه و وسایل و کاالهای مورد نياز -39

ود مقررات و اختيارات برای توسعه و رشد بخش تعاون سياست گذاری ، تعيين خط مشی و برنامه ریزی در حد -27

. 

فراهم آوردن تسهيالت الزم برای تهيه طرح ، ایجاد، توسعه ، بازسازی ، نوسازی واحد های تعاونی و نظارت بر  -23



 .امور آنها

لویت تعاونيهای تامين شرایط و فراهم آوردن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی جهت ایجاد تعاونيها با او -22

 .توليد

تنظيم برنامه و تعيين نحوه کمکهای اعتباری در حدود مقررات و اختيارات از طریق بانکها و موسسات اعتباری و  -21

 .کمکهای دولتی به تعاونيها

شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس در خواست وزارت تعاون با رعایت سياستهای پولی و  -تبصره

 .دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای الزم به تعاونيها اقدام نمایدمالی 

مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونيها و نيز انتقال یا واگذاری و فروش سهام  -24

 .این قانون  30دولت در واحدهای توليدی و توزیعی به بخش تعاونی ضمن رعایت مفاد تبصره ماده 

عضویت در شورای اقتصاد ، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانکها، شورایعالی  -25

 .معادن و کميسيونهای مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هيات دولت 

 .مشارکت در تهيه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور  -26

ی ، فنی و اقتصادی بين المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمانها ، شوراها و همکاری با موسسات علم -20

 .مجامع بين المللی مربوط به امور تعاونی 

 . 53ماده  4صدور مجوز موضوع بند  -28

سلب مزایا از تعاونيهائی که بر خالف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل نموده و یا بر خالف اساسنامه مصوب  -29

 .تی کرده باشنداقداما

آئين نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش ماه توسط وزارت تعاون تهيه و به تصویب هيات دولت خواهد  -60ماده

 .رسيد

به منظور نظارت بر انتخابات شرکتها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی متشکل از نمایندگان  -68ماده

به ریاست نماینده ( در صورت موجود بودن اتاق ) ئيه و دو نفر از اتاق تعاون وزارتخانه های تعاون کشور و قوه قضا

 .وزارت تعاون تشکيل می گردد

 .آئين نامه اجرائی این ماده به پيشنهاد وزارت تعاون به تصویب هيات وزیران خواهد رسيد -تبصره

 سایر مقررات -فصل دوازدهم 

وظفند حد اکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، کليه شرکتها و اتحادیه های تعاونی م -69ماده

اساسنامه خود را با این قانون تطبيق دهند و پس از تایيد وزارت تعاون تغييرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی 

 .به ثبت برسانند در غير اینصورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون برخوردار نمی باشند

از قوانين و مقررات  65ماده  3ردیفها و اعتبارات ریالی و ارزی مربوط به دستگاههای منحله مذکور در تبصره  -07ماده

سازمان برنامه و بودجه و کميته . موجود حذف و تحت عنوان ردیفهای مستقل به وزارت تعاون منتقل می گردد

ه اعتبارات مربوط به دستگاههای مذکور و آن تخصيص ارز موظفند پس از تشکيل وزارت تعاون حد اکثر مدت یکما

قسمت از اعتبارات سایر دستگاههای اجرایی که در رابطه با فعاليت بخش تعاونی بوده است را تفکيک و به وزارت 

 .تعاون انتقال دهند



جاه تبصره قانون فوق مشتمل بر هفتاد و یک ماده و پن. کليه قوانين و مقررات مغایر این قانون ملغی است  -03ماده

در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ سيزدهم شهریور ماه یکهزار و سيصد و هفتاد مجلس شورای اسالمی 

 .به تایيد شورای نگهبان رسيده است  23/6/3107تصویب و در تاریخ 

 رئيس مجلس شورای اسالمی

 مهدی کروبی

 


