
  

        طوسيطوسيطوسيطوسي    بنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصيربنياد خيريه خواجه نصير

        قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايرانقانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايرانقانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايرانقانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسالمي ايران

        اهداف و ضوابط كلي بخش تعاونياهداف و ضوابط كلي بخش تعاونياهداف و ضوابط كلي بخش تعاونياهداف و ضوابط كلي بخش تعاوني    - - - - فصل اول فصل اول فصل اول فصل اول 

  :از عبارتست يتعاون بخش اهداف -1 ماده

  . كامل اشتغال به دنيرس منظور به همه يبرا كار امكانات و طيشرا نيتام و جاديا -1

  .ندارند كار وسائل يول بكارند قادر كهيكسان ارياخت در كار وسائل دادن قرار -2

  . ياجتماع عدالت تحقق جهت خاص يگروهها و افراد دست در ثروت تداول و تمركز از يريشگيپ -3

  . دولت شدن مطلق يكارفرما از يريجلوگ -4

  . خود كار حاصل از ميمستق يبردار بهره قيتشو و كار يروين ارياخت در حاصله منافع و هيسرما و تيريمد گرفتن قرار -5

  .ريغ به اضرار و تورم احتكار، انحصار، از يريشگيپ -6

  . مردم همه نيب يعموم تعاون و مشاركت ميتحك و توسعه -7

 رشد مراحل از كي هر در كشور اقتصاد يعموم يزير برنامه بر حاكم يضرورتها تيرعا با ديبا ماده نيا مذكور اهداف -تبصره

  .شود يعمل

  .شوند يم شناخته يتعاون برسند ثبت به و ليتشك قانون نيا تيرعا با كه يشركتهائ -2 ماده

 يكارفرما اي هايتعاون اداره در دخالت اي اداره نهيزم كه يا بگونه مقررات حد در و قانون نيا تيرعا با است موظف دولت -3 ماده

 ارياخت در تعاون وزارت يهماهنگ با را الزم التيتسه و امكانات و نموده يهمكار يتعاون بخش با دياين فراهم دولت شدن مطلق

  .دهد قرار آنها

 يتعاون بخش به را تياولو يمساو طيشرا در خود يها پروژه و طرحها ياجرا در موظفند وابسته يسازمانها هيكل و دولت -4 ماده

  . بدهند



 هدف، ،يتعاون كلمه ديق با نام. باشد ريز نكات شامل قانون نيا مقررات تيرعا با ديبا ها يتعاون از كي هر اساسنامه -5 ماده

 و يمال مقررات اركان، عضو، به مربوط مقررات ه،يسرما زانيم ،ينشان و اتيعمل ياصل مركز مدت، ات،يعمل حوزه نوع، موضوع،

  .  هيتصف و انحالل كار،

  . باشد يرانيا ديبا ها يتعاون تيتابع -تبصره

 و تمركز عدم اصل تيرعا و تيفعال نوع و اشتغال فرصت و هيسرما نسبت به ها يتعاون در عضو تعداد اكثر حد و حداقل -6 ماده

 كمتر دينبا اعضاء تعداد صورت هر در يول رسد يم تعاون وزارت بيتصو به كه شوديم نييتع يا نامه نيآئ لهيوس به ثروت تداول

  .باشد نفر 7 از

  .باشنديم مستقل يحقوق تيشخص يدارا يتعاون يها هياتحاد و شركتها -7 ماده

        عضوعضوعضوعضو    ----    دومدومدومدوم    فصلفصلفصلفصل

 و يتعاون بخش اهداف به ملتزم بوده قانون نيا در مندرج طيشرا واجد كه يقيحق است يشخص يتعاون يشركتها در عضو -8 ماده

  .باشد يتعاون آن يقانون اساسنامه

  .باشد داشته اشتغال كار به يتعاون در ديبا عضو ديتول يهايتعاون در -1 تبصره

 اتيه اما است، مجاز شاغل ريغ عضو داشتن. باشد آزاد همه يبرا تيعضو كه يصورت در يا منظوره چند يهايتعاون در -2 تبصره

  .گردد انتخاب شاغل اعضاء انيم از ديبا عامل ريمد و رهيمد

  : از عبارتست هايتعاون در تيعضو طيشرا -9 ماده

  . رانيا ياسالم يجمهور تيتابع -1

  .ريتقص به يورشكستگ و حجر و يقانون تيممنوع عدم -2

  . يكالهبردار و اختالس ارتشاء، سابقه عدم -3

  . يتعاون اساسنامه مقررات تيرعا تعهد و تيعضو يكتب درخواست -4

  .مشابه يتعاون در تيعضو عدم -5

  .دارند نظارت حق اساسنامه طبق يتعاون امور هيكل در اعضاء -10ماده

  .كنند عمل اند كرده تعهد مقررات و نيقوان حدود در كه ييتهايولئمس و فيوظا به مكلفند اعضاء هيكل -11ماده

  .كرد منع را آن توان ينم و ستيارياخت يتعاون از عضو خروج -12ماده



  .برسانند يتعاون اطالع به كتبا را مراتب ديبا استعفا از قبل ماه شش حداقل ديتول يهايتعاون متخصص اعضاء -1 تبصره

  . است جبران به ملزم يو ، باشد يتعاون يبرا يضرر موجب عضو خروج كهيصورت در -2 تبصره

  .شوديم اخراج يتعاون عضو ريز موارد در -13ماده

  .قانون نيا در مقرر تيعضو طيشرا از كي هر دادن دست از -1

 خيتار از روز 15 فاصله به رهيمد ئتيه توسط يكتب اخطار دو از پس يقانون تعهدات ريسا و اساسنامه مقررات تيرعا عدم -2

  . العاده فوق يعموم مجمع بيتصو با دوم اخطار

 تيثيح به كه ياعمال اي دينما جبران را آن سال كي مدت ظرف نتواند يو و شود يتعاون يماد انيز موجب كه ياعمال ارتكاب -3

  . ديبنما ناسالم يرقابت يتعاون با اي كند وارد لطمه يتعاون اعتبار و

  .بود خواهد يعموم مجمع بيتصو و رانيمد از كي هر شنهاديپ به بنا فوق موارد صيتشخ -تبصره

 در و شده شناخته يتعاون عضو باشند، يتعاون مقررات تيرعا به زمتمل و طيشرا واجد كه يو ورثه عضو فوت صورت در -14 ماده

 ادامه به ليما كه ندينما اعالم كتبا اگر اما.  بپردازند يتعاون به را خود تعدد از يناش سهم شيافزا التفاوت مابه يستيبا تعدد صورت

  .گردد يم لغو تيعضو نباشند، طيشرا واجد چكداميه اي و ستندين يتعاون در تيعضو

 يتعاون عضو وراث ريسا توافق با يتعاون ازين مورد تعداد به نفر چند اي كي باشد، يتعاون تيظرف از شيب ورثه تعداد اگر -تبصره

  .شوند يم شناخته

 و حقوق هيكل و سهم منعقده قرارداد و اساسنامه طبق اخراج، انحالل، استعفا، فوت، سبب به تيعضو لغو صورت در -15 ماده

 پرداخت اش ورثه اي او به ،يتعاون به يو ونيد كسر از پس كه شود يم ليتبد يتعاون ونيد به و ميتقو روز متيق به عضو مطالبات

  .شد خواهد

 نباشد ممكن مصالحه اي يتراض و شود پرداخت يتعاون اموال نيع از يمتوف عضو سهم كه دينما تقاضا ورثه كهيصورت در -تبصره

 يم ورثه ميتسل مطالبات از قسمت آن نگردد يتعاون و اعضاء به فاحش ضرر و اخالل موجب و بوده يواگذار قابل نيع چنانچه

  .گردد

            ههههييييسرماسرماسرماسرما    ----    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

  .رديگ يم قرار آن ارياخت در يقبل هيسرما شيافزا اي يتعاون سيتاس يبرا كه است يهائ يدارائ و اموال يتعاون هيسرما -16ماده

 و رديگ يم قرار يتعاون شركت ارياخت در اعضاء لهيبوس هيسرما% 51 حداقل اي تمام كه است يشركتهائ يتعاون يشركتها -17ماده

 ،يكشور ياسالم يشوراها ها،يشهردار بانكها، دولت، پوشش تحت و دولت به وابسته و يدولت يشركتها سازمانها، ها، وزارتخانه

 ليقب از گريد مشروع راه هر اي بهره بدون وام راه از 43 اصل 12 بند ياجرا جهت تواننديم يعموم ينهادها ريسا و مستضعفان اديبن



 اي نيتام در كمك به اقدام صلح، ،ياقساط فروش شرط، عيب ك،يتمل شرط به اجاره اجاره، مساقات، مزارعه، مضاربه، مشاركت،

  . باشند عضور آنكه بدون ندينما يتعاون يشركتها هيسرما شيافزا

 ضمن در نيطرف موافقت با كه يمدت ظرف شوند يم كيشر يتعاون يشركتها سيتاس در يدولت يدستگاهها كهيموارد در -تبصره

  .گرفت خواهد تعلق يتعاون به هيسرما درصد صد و بازپرداخت جيتدر به دولت يگذار هيسرما سهم شد خواهد نييتع شركت عقد

 و يخدمات اي يكشاورز اي يصنعت يها واحد ، ياساس قانون چهارم و چهل و سوم و چهل اصول تيرعا با تواند يم دولت -18ماده

  .دهد قرار ريز بصورت يتعاون يشركتها ارياخت در دارد ارياخت در و است يعموم اموال از كه را آن امثال

 و دهد قرار يتعاون ارياخت در ، باشد داشته وجود يقانون بصورت يتعاون كه مادام اي موقت حبس بصورت را مذكور يواحدها -1

  . باشد آن منافع مالك يتعاون

  . داشت خواهند تياولو يتعاون آن تيعضو در ، باشند داشته طيشرا واجد كاركنان مذكور يواحدها كه يصورت در -2

 افتيدر كاال اي و نقد يمبلغ ساالنه مزبور واحد توسعه اي ينگهدار اي يبازساز اي استهالك بابت قرارداد طبق تواند يم دولت -3

  .دينما

 در دولت ياستهايس تيرعا در يالزام طيشرا عنوان به يمقررات امكانات، ريسا و فوق يواحدها يواگذار در توانديم دولت -4

  .دينما نييتع ، يعموم منافع نيتام و عيتوز و ديتول يزير برنامه و يگذار متيق

 بهره بدون يبانك اتيعمل قانون طبق بانكها از كه است ييها يتعاون با تياولو يدولت يمال يكمكها و وام از استفاده در -19 ماده

  .باشند نكرده افتيدر وام

 هيتاد يشتريب سهم اعضاء كه دينما بيتصو يعموم مجمع مگر است برابر يتعاون يشركتها هيسرما نيتام در اعضاء سهم -20 ماده

 هايتعاون اعضاء تعداد و نوع با متناسب تعاون وزارت كه باشد يحدود در ديبا ها سهم حداكثر و حداقل صورت نيا در كه ندينما

  .دينما يم نييتع

 يجنس و ينقد بصورت كهيصورت در و هيتاد آن هيسرما سوم كي حداقل كه شود يم ليتشك و ثبت يوقت يتعاون هر -21ماده

  . باشد شده ميتسل و ميتقو باشد

  .ندينما هيتاد اساسنامه در مقرر مدت ظرف را خود سهم نشده پرداخت مبلغ مكلفند يتعاون اعضاء -تبصره

 طيشرا واجد ديجد افراد اي و اعضاء ريسا به را خود سهم قانون نيا مقررات تيرعا با توانند يم يتعاون اعضاء اي عضو -22ماده

  .ندينما واگذار

 شرط يگريد بيترت قرارداد در آنكه مگر باشد يم آنان سهم زانيم به محدود يتعاون يشركتها در اعضاء يمال تيولئمس -23ماده

  .باشد شده



 قرارداد در آنكه مگر باشديم آنان به متعلق هيسرما زانيم به هايتعاون هيسرما كننده نيتام يعموم يدستگاهها تيمسوول -تبصره

  .باشد شده شرط يگريد بيترت

 نيتام جهت در هايتعاون تيتقو و ليتشك يبرا را الزم امكانات و طيشرا 43 اصل 2 بند ياجرا جهت است موظف دولت -24ماده

  .آورد فراهم بند نيا در مذكور مقاصد

 يتعاون ارياخت در بهره بدون وام دولت، نيتضم با يبانك منابع اي يا بودجه منابع از استفاده با توانديم دولت فوق منظور به -1 تبصره

 تيتقو و ليتشك يبرا اقساط اي و نقد بطور عادله متيق به را الزم امكانات و ليوسا و منقول ريغ اي و منقول اموال و دهد قرار

 و يدولت موسسات و شركتها سهام اي و ديبنما كيتمل شرطه ب اجاره عقد به اقدام اي و دهد اجاره آنها به اي و بفروشد آنها به هايتعاون

  .دينما منتقل هايتعاون به را شده يمل و مصادره و بانكها و دولت وابسته

 در را ياعطائ التيتسه ريسا و وام آنها تيتقو اي و هايتعاون هيسرما شيافزا اي و يگذار هيسرما جهت اند موظف بانكها -2 تبصره

 بعنوان شود يم نيتام ياعطائ التيتسه ريسا و وام محل از كه ييها هيسرما كه ندينما قرارداد توانند يم و دهند قرار آنان ارياخت

 از را خود مطالبات بانك نباشد وام بازپرداخت به قادر يتعاون كهيصورت در اي و باشد بانك نزد در رهن اي و قهيوث اي و ضمانت

  .دارند تياولو گريد يهايتعاون اموال نگونهيا ديخر در كه دينما هيتسو يتعاون اموال فروش قيطر

        ييييمالمالمالمال    مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ررررييييساساساسا    وووو    سودسودسودسود    ممممييييتقستقستقستقس    وووو    انانانانييييزززز    وووو    سودسودسودسود    حسابحسابحسابحساب    - - - -     چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

  . شود يم ميتقس ريز بيترت به يمال سال هر در يتعاون يها هياتحاد و شركتها خالص سود -25 ماده

  .شود يم منظور يقانون رهيذخ حساب به يتعاون رهيذخ بعنوان يعموم مجمع بيتصو با باال به%) 5( درصد پنج حداقل از -1

 رياخ سال سه هيسرما معدل چهارم كي زانيم به مذكور يها درآمد از حاصل رهيذخ كل مبلغ كه يزمان تا يقانون رهيذخ -1 تبصره

  . است يالزام باشد دهينرس شركت

  .ببرند بكار خود هيسرما شيافزا جهت را يقانون رهيذخ دوم كي حداكثر تا تواننديم ها يتعاون -2 تبصره

 مربوط حساب به يعموم مجمع بيتصو و رهيمد اتيه شنهاديپ به ياطياحت اندوخته بعنوان خالص سود از درصد پنج حداكثر -2

  . است يعموم مجمع بيتصو با آن مصرف نحوه و گردد يم منظور

  .گردد يم زيوار تعاون صندوق به آموزش و تعاون حق بعنوان خالص سود از درصد چهار -3

 يعموم مجمع بيتصو و رهيمد اتيه شنهاديپ به بازرسان و رانيمد ، كاركنان ، اعضاء به پاداش جهت سود از يدرصد -4

  .شود يم داده صيتخص

  .گردد يم ميتقس شود يم رفتهيپذ عقد ضمن طيشرا و اساسنامه در كه يبيترت به خالص سود ماندهيباق فوق وجوه كسر از پس -5

        



        ععععييييتوزتوزتوزتوز    وووو    ددددييييتولتولتولتول    ييييهاهاهاهاييييتعاونتعاونتعاونتعاون    - - - -     پنجمپنجمپنجمپنجم    فصلفصلفصلفصل

 ،يماه ديص و پرورش ،يدامپرور ،يدامدار ،يكشاورز به مربوط امور در كه است ييها يتعاون شامل ديتول يهايتعاون -26 ماده

  .ندينما يم تيفعال نهايا رينظا و يريعشا و ييروستا و يشهر عمران معدن، صنعت، الت،يش

  .دارند تقدم حق هايتعاون به مربوط يتهايحما و تهاياولو هيكل در ديتول يهايتعاون -تبصره

 مصالح چوب چهار در را خود عضو كنندگان مصرف اي و ديتول مشاغل ازين كه يهائيتعاون از عبارتند عيتوز يهايتعاون -27 ماده

  .ندينما يم نيتام متهايق و ها نهيهز كاهش بمنظور و يعموم

 گرفتن نظر از كارمندان و كارگران و ريعشا و انيروستائ يهايازمندين ريسا و مسكن و كاال نيتام به مربوط عيتوز يهايتعاون -تبصره

  .دارند تياولو عيتوز و هيته امور به مربوط يتهايحما ريسا و يبانك و يدولت يتهايحما و كاال هيسهم

  .دهند تياولو هايتعاون به خود معامالت در اند موظف هايتعاون و دولت به وابسته و يدولت موسسات و شركتها -28 ماده

 خود تيفعال موضوع در واردات و صادرات امر به توانند يم مقررات و نيقوان تيرعا با قانون نيا موضوع يهايتعاون -تبصره

  .بپردازند

        هاهاهاهاييييتعاونتعاونتعاونتعاون    اركاناركاناركاناركان    - - - -     ششمششمششمششم    فصلفصلفصلفصل

  .باشند يم ريز اركان يدارا خود امور اداره يبرا يتعاون يشركتها -29 ماده

  .يعموم مجمع -1

  .رهيمد اتيه -2

  .يبازرس -3

  يعموم مجمع - اول بخش

 اجتماع از باشد، يم يتعاون يشركتها امور در نظارت و ميتصم اتخاذ مرجع نيباالتر قانون نيا اساس بر كه يعموم مجمع -30ماده

 زانيم گرفتن نظر در بدون عضو هر و شود يم ليتشك العاده فوق و يعاد بصورت آنها ارياالخت تام ندگانينما اي يتعاون ياعضا

  .  است يرا كي يدارا فقط سهم

 كه يعموم يسازمانها و يكشور ياسالم يشوراها بانكها، يدولت يشركتها و دستگاهها از كي هر يتعاون يشركتها در -1 تبصره

 جلسات در شركت و يتعاون در يبازرس و نظارت يبرا يا ندهينما توانند يم اند كرده يگذار هيسرما اي مشاركت يتعاون در

  .باشند داشته ناظر عنوان به رهيمد اتيه و يعموم



 و اعتبار كننده نيتام منابع با منعقده يقراردادها و شروط ريمغا كه يتعاون اساسنامه از يمواد رييتغ اي ادغام انحالل، -2 تبصره

  .بود خواهد مذكور مراجع موافقت به موكول باشد مشاركت و يگذار هيسرما و مختلف امكانات و يمال كمك

 يم يتعاون سيتاس به اقدام كه مربوط يتعاون در تيعضو طيشرا واجد افراد از يا عده از عبارتست موسس مجمع -31 ماده

  .ندينما

  :از عبارتست موسس مجمع فيوظا -32 ماده

  . مقررات و قانون طبق اساسنامه شنهاديپ و هيته - 1

  . طيشرا واجد افراد تيعضو به دعوت - 2

  . يعموم مجمع فيوظا ريسا و رهيمد اتيه نييتع و اساسنامه ثبت و بيتصو جهت يعموم مجمع نياول ليتشك - 3

  .ابدي يم خاتمه موسس اتيه فيوظا ، رهيمد اتيه نييتع و يعموم مجمع يرسم جلسه نياول ليتشك از پس -1 تبصره

 جلسه همان در توانند يم باشند نداشته موافقت اساسنامه مورد در يعاد يعموم مجمع جلسه نياول مصوبه با كه يياعضا -2 تبصره

  .رنديبگ پس را خود تيعضو يتقاضا

  .باشد يم يعاد يعموم مجمع نياول اعضاء سوم دو حداقل با يتعاون اساسنامه بيتصو -3 تبصره

  .شود يم ليتشك خود يقانون فيوظا انجام جهت يمال سال انيپا از پس كباري يسال حداقل يعاد يعموم مجمع -33 ماده

  . است ريز شرح به يعاد يعموم مجمع اراتياخت و فيوظا -34 ماده

  . سال دو مدت يبرا بازرسان اي بازرس و رهيمد اتيه انتخاب -1

  .رهيمد اتيه يمال يگزارشها ريسا و انيز و سود حساب و ترازنامه درباره ميتصم اتخاذ و يدگيرس -2

 يمال اتيعمل ريسا و يدرخواست يوامها و اعتبارات و يگذار هيسرما و يجار بودجه بيتصو و يتعاون برنامه و يمش خط نييتع -3

  .رهيمد اتيه شنهاديپ به

  . مقررات و نيقوان حدود در هيسرما كاهش اي و شيافزا به نسبت ميتصم اتخاذ -4

  .اساسنامه طبق آن ميتقس و درآمد مازاد و سود پرداخت و ريذخا به نسبت ميتصم اخذ -5

  . يتعاون يداخل يدستورالعملها و مقررات بيتصو -6

  .دهد يم قرار يعموم مجمع عهده بر مقررات و نيقوان كه يفيوظا ريسا -7



 قبول اي عزل به نسبت يريگ ميتصم). قانون نيا حدود در( اساسنامه در مواد رييتغ بمنظور العاده فوق يعموم مجمع -35 ماده

  .گردد يم ليتشك يتعاون ادغام اي انحالل و رهيمد اتيه ياستعفا

 اي و رهيمد اتيه اعضاء مطلق تياكثر اي و يتعاون اعضاء سوم كي حداقل يكتب يتقاضا به بنا العاده فوق يعموم مجمع -1 تبصره

 در عضو نفر پانصد از شيب يدارا يهايتعاون در. شود يم ليتشك مجمع كل اعضاء سوم دو حداقل حضور با بازرسان اي بازرس

  . داشت خواهد تيرسم كي بعالوه نصف با دوم بار ، نشود ليتشك اعضاء سوم دو با اول بار كهيصورت

 وزارت ، ديننما اقدام العاده فوق يعموم مجمع ليتشك به نسبت كماهي حداكثر مدت ظرف رهيمد اتيه كهيصورت در -2 تبصره

  .دينما يم اقدام يعموم مجمع ليتشك به نسبت تعاون

  رهيمد اتيه - دوم بخش

 كي تا و ياصل عضو نفر 7 حداكثر و نفر 3 حداقل از مركب يا رهيمد اتيه عهده بر اساسنامه طبق يتعاون امور اداره -36 ماده

 ياصل اعضاء به تواند يم نفر كي نفر صد چهار هر شيافزا مقابل در بزرگ يها يتعاون يبرا يول باشد يم البدل يعل اعضاء سوم

 يرا با و سال دو مدت يبرا كه نشود شتريب نفر پانزده از تعداد آنكه بر مشروط ديفزايب البدل يعل اعضاء به نفر كي و رهيمد اتيه

 از بعد تياكثر نيحائز.  ديآ يم عمل به نوبت كي در البدل يعل و ياصل اعضاء انتخاب يبرا يرا اخذ ، شوند يم انتخاب يمخف

  . است بالمانع البدل يعل و ياصل اعضاء از كي هر مجدد انتخاب و شوند يم شناخته البدل يعل بيترت به ياصل اعضاء

 يريگ يرا اول دوره در كهيصورت در و بوده يعموم مجمع آراء مطلق تياكثر با البدل يعل و رهيمد اتيه اعضاء انتخاب -1تبصره

 يبرا ازين مورد برابر دو تعداد به آراء نيشتريب دارندگان نيب از بالفاصله نگردند مطلق تياكثر حائز داوطلبان از يبعض اي تمام

  .ديآ يم بعمل يريگ يرا ينسب تياكثر با البدل يعل و رهيمد اتيه ليتكم

 دو اي كي و سيرئ بينا بعنوان را نفر كي و رهيمد اتيه سيرئ بعنوان را كنفري خود انيم از جلسه نياول در رهيمد اتيه -2 تبصره

  .كند يم انتخاب يمنش بعنوان را نفر

) شود يم نييتع اساسنامه در كه ينحو به( مكرر موجه ريغ بتيغ اي و يقانون تيممنوع ، فوت ، استعفاء صورت در -3 تبصره

 رهيمد اتيه جلسات در يو ينيجانش به مقرر مدت هيبق يبرا شتريب آراء بيترت به البدل يعل اعضاء از يكي ره،يمد اتيه اعضاء

  .دينما يم شركت

 ياجرا نهيهز يول است بالعوض يتعاون يشركتها رهيمد اتيه در تيعضو ازاء در رهيمد اتيه اعضاء خدمات -4 تبصره

 يم مجمع و است پرداخت قابل شود يم ارجاع آنان به يعموم مجمع مصوب بودجه حدود در يتعاون طرف از كه يتهائيمامور

  .بپردازد آنان به پاداش بعنوان را خالص سود از يمبلغ تواند

  .باشد يم ريز شرح به رهيمد اتيه اراتياخت و فيوظا -37 ماده

  ).العاده فوق - يعاد(  يعموم مجمع دعوت -1

  . مربوط مقررات ريسا و يعموم مجمع ماتيتصم و اساسنامه ياجرا -2



  . يعموم مجمع به عامل ريمد حقوق زانيم شنهاديپ و يو اتيعمل بر نظارت و عامل ريمد ياستعفا قبول و عزل و نصب -3

 ئتيه ياعضا از كي هر ياستعفا افتيدر و گريكدي به اعضاء سهم انتقال به نسبت ميتصم اخذ و تيعضو درخواست قبول -4

  .رهيمد

 ترازنامه و يمال گزارش موقع به ميتسل و بازرسان اي بازرس به ارائه و حسابها به يدگيرس و يتعاون يجار مخارج بر نظارت -5

  . يعموم مجمع به يتعاون

  .ميتصم اتخاذ جهت يعموم مجمع به آن ارائه و شنهاداتيپ ريسا و بودجه و ها برنامه و طرحها ميتنظ و هيته -6

 مشاركت آنها در يتعاون كه يهائ هياتحاد و شركتها يعموم مجامع جلسات در حضور يبرا يتعاون ياعضا نيب از ندهينما نييتع -7

  .دارد

  . بيتصو يبرا يعموم مجمع به آن ميتقد و يتعاون يداخل يدستورالعملها ميتنظ و هيته -8

  . ريغ ليتوك حق با سازمانها ريسا و يقانون مراجع و دادگاهها در ليوك اي ندهينما نييتع -9

 تعهد اسناد و قراردادها يبرا)  عامل ريمد باتفاق رهيمد اتيه اعضاء از نفر دو اي كي(  مجاز يامضا صاحبان يمعرف و نييتع -10

  . يتعاون آور

 ات،يه اراتياخت از ندارند حق رهيمد اتيه ياعضا از كيچيه و دهديم انجام يجمع بصورت را خود فيوظا رهيمد اتيه -تبصره

 تواند يم رهيمد اتيه. باشد داشته رهيمد اتيه طرف از يكتب يندگينما اي وكالت كه خاص موارد در مگر كند استفاده منفردا

  .دينما ضيتفو عامل ريمد به آراء چهارم سه تياكثر با را خود اراتياخت از يقسمت

  .باشند ريز طيشرا واجد ديبا عضو طيشرا داشتن بر عالوه بازرسان و عامل ريمد و رهيمد اتيه -38 ماده

  . يتعاون آن با متناسب فيوظا انجام يبرا الزم تجربه اي اطالعات -1

 نيد به يعمل تعهد ياساس قانون در شده شناخت ينيد يتهاياقل از متشكل يهايتعاون در. ( اسالم به يعمل التزام و تعهد و مانيا -2

  )خود

  .ياساس قانون 49 اصل ياجرا يدادگاهها در تيمحكوم اي و يمال سابقه سوء عدم -3

  . يمال و ياخالق فساد به اشتهار عدم -5

  . ستين يالزام 9 ماده 5 و4 يبندها طيشرا داشتن شود يم انتخاب خارج از عامل ريمد كه يموارد در -تبصره

 و يعموم مجمع ماتيتصم ياجرا و يتعاون اتيعمل تيريمد جهت انتخاب از بعد بالفاصله است مكلف رهيمد اتيه -39 ماده

 يتعاون آن عامل ريمد بعنوان سال دو مدت يبرا يتعاون از خارج اي و يتعاون ياعضا نيب از را يطيشرا واجد فرد رهيمد اتيه



 خواهد يا نامه نييآ طبق عامل ريمد يايمزا و حقوق و اراتياخت و فيوظا د،ينما فهيوظ انجام رهيمد اتيه نظر ريز كه كند انتخاب

  .ديرس خواهد يعموم مجمع بيتصو به رهيمد اتيه شنهاديپ به بنا كه بود

  يبازرس - سوم بخش

  . است بالمانع آنان مجدد انتخاب و كند يم انتخاب يمال سال دو مدت يبرا را يبازرسان اي بازرس يعاد يعموم مجمع -40ماده

 روز ده ظرف است مكلف رهيمد اتيه ،ياصل بازرسان اي بازرس ياستعفا با و يقانون تيممنوع اي فوت صورت در -1 تبصره

  .دينما دعوت مدت هيبق يبرا آراء تياولو بيبترت را البدل يعل بازرسان اي بازرس

  .گردد يم نييتع يعموم مجمع بيتصو با بازرسان اي بازرس پاداش و الزحمه حق -2 تبصره

  . است ريز شرح به يتعاون بازرسان اي بازرس فيوظا -41 ماده

 و مقررات و نيقوان و اساسنامه با شده انجام معامالت و اتيعمل و يتعاون امور اداره نحوه انطباق بر مستمر نظارت -1

  .مربوطه يدستورالعملها

 و يشنهاديپ بودجه ان،يز و سود و عملكرد يحسابها و ترازنامه ليقب از يمال يصورتها اسناد، دفاتر، حسابها، به يدگيرس -2

  . يعموم مجمع به رهيمد اتيه گزارشات

  . ربطيذ مراجع و يعموم مجمع به گزارش ارائه و اعضاء تيشكا به يدگيرس -3

  . نقص رفع يتقاضا و عامل ريمد و رهيمد اتيه به يتعاون امور اداره نحوه در موجود تخلفات يكتب تذكر -4

 اتيه جلسات در يرا حق بدون توانند يم يول نداشته را يتعاون امور اداره در ميمستق دخالت حق بازرسان اي بازرس -تبصره

  .دارند اظهار يتعاون يجار مسائل به نسبت را خود نظرات و كنند شركت رهيمد

 يتخلفات مرتكب محوله فيوظا انجام در عامل ريمد اي و رهيمد اتيه كه دهند صيتشخ بازرسان اي بازرس كهيصورت در -42 ماده

 گزارش الزم ميتصم اتخاذ و يدگيرس يبرا يعموم مجمع به را موضوع ديبا دهند ينم اثر بيترت آنان تذكرات به و است دهيگرد

  .دهند

        ييييتعاونتعاونتعاونتعاون    ههههيييياتحاداتحاداتحاداتحاد    ----    هفتمهفتمهفتمهفتم    فصلفصلفصلفصل

 از يقسمت اي تمام نيتام يبرا است واحد آنها تيفعال موضوع كه ييها يتعاون و شركتها تيعضو با يتعاون يها هياتحاد -43 ماده

  .گردد يم ليتشك ريز مقاصد

 و يفن و يعلم سطح بردن باال و عضو يها يتعاون به تعاون امور به مربوط يغاتيتبل و يفرهنگ و يآموزش خدمات ارائه -1

  . يتعاون ماتيتعل گسترش و آنها اعضاء از ازين مورد اطالعات و يتخصص



 و اطالعات و آمار يآور جمع به كمك و عضو يها يتعاون ازين مورد موضوعات رامونيپ يمطالعات و يقاتيتحق خدمات ارائه -2

  . تعاون وزارت و آنان به ياجتماع و ياقتصاد گزارشات

  .خود تيفعال موضوع يهايتعاون توسعه و حفاظت و يهماهنگ و امور اداره حسن و يسازمانده به كمك -3

  . يخارج و يداخل ارتباطات ريسا و دولت و مردم و آنها نيب و هايتعاون نيب متقابل يهمكار و ارتباط يبرقرار به كمك -4

 ريسا و الحسنه قرض يصندوقها ليتشك ،ياعتبار ،يتجار ،يبازرس ،يحسابرس ،يحسابدار ،يمال ،يادار خدمات ارائه -5

  . عضو يهايتعاون ازين مورد ياقتصاد يتهايفعال

  . عضو يها يتعاون واردات و صادرات و فروش و ديخر و يابي بازار و مشترك يازهاين نيتام -6

 ريسا و ييراهنما و يا مشاوره خدمات آنان، ازين مورد امور هيكل در اعضاء وكالت قبول ،يحقوق ،يتخصص ،يفن خدمات ارائه -7

  .ها يتعاون ازين مورد التيتسه

  . ربطيذ يقانون مراجع به نيمتخلف يمعرف و مربوط مقررات و نيقوان تيرعا به خود تيفعال موضوع يهايتعاون انتظام بر نظارت -8

  ها،يتعاون اعضاء صلح و يمنش كدخدا بصورت هايتعاون به مربوط امور محدوده در يداور و اختالف حل -9

  .بود نخواهند محروم يقانون حقوق از نباشند هياتحاد عضو كه يهائيتعاون و ستا يارياخت يتعاون هياتحاد در تيعضو -1 تبصره

  .گردد يم ليتشك هياتحاد كي فقط شهرستان هر در يتعاون تيفعال موضوع هر يبرا -2 تبصره

 از استفاده زانيم و يتعاون اعضاء تعداد تناسب به(  عضو يها يتعاون سهم پرداخت محل از يتعاون يها هياتحاد هيسرما -44 ماده

 افتهايدر ريسا و تيعضو حق پرداخت و آنان سهم شيافزا قيطر از هياتحاد هيسرما شيافزا و شود يم نيتام) هياتحاد خدمات

 خواهد هياتحاد يعموم مجمع ياعضا سوم دو بيتصو با آن كاهش اي شيافزا اي هيسرما درباره ميتصم گونه هر و گردد يم نيتام

  .بود

  . است ريز اركان يدارا يتعاون هياتحاد هر -45 ماده

  يعموم مجمع -1

  رهيمد اتيه -2

  يبازرس اتيه -3

 يم يرا كي يدارا يتعاون هر و شود يم ليتشك عضو يها يتعاون ندگانينما از يتعاون يها هياتحاد يعموم مجمع -46 ماده

  . است آمده ششم فصل اول بخش در كه است يبيترت همان به يعموم مجمع به مربوط مقررات ريسا. باشد



ه ب و شوند يم انتخاب يعموم مجمع بيتصو و عضو يها يتعاون شنهاديپ به كه يتعاون يها هياتحاد رهيمد اتيه اعضاء -47 ماده

  .بود نخواهد رهيمد اتيه در عضو نفر كي از شيب يتعاون هر از حال هر

 و فيوظا ريسا.  است مانع بال دوره سه تا آنان مجدد انتخاب و شوند يم انتخاب سال كي يبرا رهيمد اتيه ياعضا -48 ماده

  .بود خواهد يمجر زين هياتحاد رهيمد اتيه مورد در ششم فصل در مذكور رهيمد اتيه به مربوط مقررات و اراتياخت

 يو مجدد انتخاب و گردد يم انتخاب سال كي مدت يبرا رهيمد اتيه ياعضا سوم دو تياكثر بيتصو با عامل ريمد -49 ماده

 مجمع مصوبات و مربوط مقررات و نيقوان ياجرا در اساسنامه طبق را هياتحاد يباجرا اراتياخت هيكل عامل ريمد.  است مانع بال

  .  داراست نباشد، يتعاون هياتحاد اركان بعهده كه ياراتياخت و فيوظا ريسا و يتعاون هياتحاد امور اداره و رهيمد اتيه و يعموم

 يم نييتع عضو يهايتعاون لهيبوس اتيه نيا ياعضا.  است يتعاون هياتحاد يبازرس و يحسابرس مامور يبازرس اتيه -50ماده

 به مربوط مقررات ريسا و اراتياخت و فيوظا.  برسد اتيه ياعضا مطلق تياكثر بيتصو به ديبا يبازرس اتيه گزارشات. گردند

  . است يمجر زين يبازرس اتيه مورد در ششم فصل سوم بخش

 فيوظا هياتحاد يعموم مجمع بيتصو و عضو يهايتعاون يعموم مجمع يتقاضا به بنا تواننديم ها هياتحاد يبازرس اتيه -تبصره

  .دهد انجام زين را عضو يهايتعاون يبازرس

        هاهاهاهاييييتعاونتعاونتعاونتعاون    ثبتثبتثبتثبت    وووو    للللييييتشكتشكتشكتشك    - - - -     هشتمهشتمهشتمهشتم    فصلفصلفصلفصل

 يياجرا نامه نييآ در كه يتيفيك به آن بيتصو و طرح هيته از پس قانون نيا تيرعا با يتعاون يها هياتحاد و شركتها -51 ماده

  . دهند ارائه ثبت و ليتشك يبرا را ريز مدارك ديبا شد خواهد مشخص

  . بازرسان و منتخب رهيمد اتيه و اعضاء ياسام و يعموم مجمع نياول و موسس مجمع ليتشك صورتجلسه -1

  . يعموم مجمع مصوب اساسنامه -2

  . ثبت يكتب خواست در -3

  .تعاون وزارت مجوز ارائه و يشنهاديپ طرح -4

  .هيسرما هيالتاد الزم مقدار پرداخت ديرس -5

  .32 ماده 2 بند موضوع دعوت مدارك -6

  .ندينما اقدام يتعاون ثبت به نسبت مقرر فاتيتشر انجام با مكلفند يقبول اعالم از پس رهيمد اتيه نياول -تبصره

  .دينما هايتعاون ثبت به اقدام الزم مدارك و اسناد افتيدر از پس است موظف شركتها ثبت اداره -52 ماده

  



            ههههييييتصفتصفتصفتصف    وووو    انحاللانحاللانحاللانحالل    - - - -     ادغامادغامادغامادغام    ----    نهمنهمنهمنهم    فصلفصلفصلفصل

  ادغام - اول بخش

 با قانون نيا يياجرا نامه نييآ مقررات طبق و العاده فوق يعموم مجامع بيتصو صورت در توانند يم يتعاون يشركتها -53 ماده

  .شوند ادغام گريكدي

 هفته دو مدت ظرف حداكثر ديبا مربوط مدارك به منضم شده ادغام يهايتعاون العاده فوق يعموم مجامع صورتجلسات - تبصره

  .برسد بستانكاران و اعضاء هيكل اطالع به ماتيتصم خالصه و شده ميتسل شركتها ثبت اداره به ثبت يبرا

  هيتصف و انحالل - دوم بخش

  . شوند يم منحل ريز موارد در يتعاون يها هياتحاد و شركتها -54 ماده

  .العاده فوق يعموم مجمع ميتصم -1

  .باشد دهينرس مقرر نصاب به اعضاء تعداد ماه 3 مدت ظرف حداكثر كهيصورت در مقرر نصاب حد از اعضاء تعداد كاهش -2

 ديتمد را مدت يعموم مجمع و باشد شده نييتع مدت اساسنامه در كهيصورت در مربوط اساسنامه در شده نييتع مدت يانقضا -3

  .باشد نكرده

  .موجه عذر بدون كسالي از شيب تيفعال توقف -4

  .مربوط نامه نييآ طبق بر تعاون وزارت لهيبوس سال در يكتب اخطار بار 3 از پس مربوط مقررات و نيقوان تيرعا عدم -5

  .مربوط نيقوان طبق يورشكستگ -6

  .رديگ يم صورت تجارت قانون طبق هيتصف محل ثبت اداره در آن بالفاصله ثبت و انحالل اعالم از پس -1 تبصره

 اعالم محل ثبت اداره به را يتعاون انحالل مربوط نامه نييآ طبق بالفاصله تعاون وزارت پنجم و چهارم و دوم يبندها در -2 تبصره

  .دينما يم

  .باشد يم يدگيرس و تيشكا قابل صالح دادگاه در 5 و 4 يبندها مورد در تعاون وزارت نظر اعالم -3 تبصره

. شود مسترد ديبا آن انحالل با گرفته قرار يتعاون ارياخت در بانكها و يدولت يعموم منابع از كه ياموال و ازاتيامت هيكل -4 تبصره

  . است يتضامن مورد نيا در يتعاون هر اعضاء تيمسئول



 جهت نفر سه ماه كي ظرف ، بدهد يتعاون انحالل به يرا تعاون وزارت اي العاده فوق يعموم مجمع كه يصورت در -55 ماده

 اقدام يتعاون امور هيتصف به نسبت مربوط نامه نيآئ و قانون طبق بر تا شد خواهند يمعرف ثبت اداره به و انتخاب يتعاون امور هيتصف

  .ندينما

 منابع از ازاتيامت و اموال و هيسرما اخذ برابر در كه يتعهدات به ديبا انحالل از قبل ، گردد منحل يتعاون هر كهيصورت در -56 ماده

  .دينما عمل است سپرده يشهردار و بانكها و يدولت و يعموم

            تعاونتعاونتعاونتعاون    اتاقاتاقاتاقاتاق    - - - -     دهمدهمدهمدهم    فصلفصلفصلفصل

 و تهران در را يمركز تعاون اتاق تعاون، وزارت نظارت با ضرورت صورت در توانند يم يتعاون يشركتها و ها هياتحاد -57 ماده

  .دهند ليتشك ريز مقاصد نيتام جهت شهرستانها و استانها در را آن شعب

  .تعاون بخش با ارتباط در معادن و عيصنا و يبازرگان اتاق اراتياخت و فيوظا انجام -1

  . نامه نييآ طبق گردد يم محول بدان تعاون وزارت طرف از كه يامور انجام -2

 نيب و ها هياتحاد و اعضاء نيماب صلح و يمنش كدخدا بصورت هايتعاون به مربوط امور محدوده در يداور و اختالف حل -3

  .ها هياتحاد و هايتعاون

  . باشد ينم وابسته دولت به ها نهيهز و يادار و يمال لحاظ از و باشد يم مستقل و يحقوق تيشخص يدارا تعاون اتاق هر -تبصره

  . از عبارتست اتاق هر اركان -58 ماده

  ندگانينما مجمع -1

  رهيمد اتيه -2

  يبازرس اتيه -3

 فاقد ييها يتعاون كهيصورت در و ها هياتحاد يعموم مجمع يمعرف به ها هياتحاد ندگانينما از عبارتست ندگانينما مجمع -59 ماده

  .از عبارتست آن فيوظا و گردند يم انتخاب سال سه مدت يبرا كه ها، يتعاون آن يمعرف به يا ندهينما ، باشند هياتحاد

  . تعاون ريوز يينها بيتصو جهت آن دييتا و يداخل يها نامه نييآ و اساسنامه به مربوط شنهاداتيپ يبررس - الف

  . رهيمد اتيه نييتع - ب

  . رهيمد اتيه شنهاديپ به ساالنه بودجه و برنامه بيتصو - ج

  . يبازرس اتيه در تيعضو جهت بازرس نفر دو نييتع - د



  . يبازرس اتيه نظر اظهار از پس رهيمد اتيه يگزارشها ريسا و ترازنامه مورد در ميتصم اتخاذ و يدگيرس - ه

 يهايتعاون رانيمد از االمكان يحت كه باشند يم ها يتعاون اعضاء انيم از نفر 5 از متشكل تعاون ياطاقها رهيمد اتيه -60ماده

 طرف از سال سه مدت يبرا و بود خواهند عيتوز ،يبروستا و يشهر عمران ،يمعدن ،يصنعت ،يريعشا و ييروستا و يكشاورز

  .شوند يم انتخاب ندگانينما مجمع

  . از عبارتست رهيمد اتيه فيوظا -61ماده

  . مربوط يها نامه نييآ و اساسنامه طبق بر تعاون اطاق مقاصد نيتام جهت الزم تيفعال -1

 يها نامه نييآ طبق اطاق ازين مورد يمال اتيعمل و ارتباطات و مكاتبات هيكل انجام و تعاون اطاق به مربوط امور هيكل اداره -2

  . آن يداخل

  . ندگانينما مجمع ماتيتصم ياجرا -3

  . ندگانينما مجمع به الزم يشنهادهايپ و گزارشها ارائه -4

 به مربوط يشهرستانها ياطاقها نيب يهمكار و يهماهنگ و ارتباط جاديا به موظف استان هر تعاون اطاق رهيمد اتيه -62 ماده

 جاديا به موظف رانيا ياسالم يجمهور يمركز تعاون اطاق رهيمد ئتيه نيهمچن. هستند يهمكار به موظف زين آنها و است خود

  .هستند يهمكار به موظف زين آنها و باشديم استانها ياطاقها نيب يهمكار و يهماهنگ و ارتباط

 تعاون وزارت لهيبوس گريد نفر كي و ندگانينما مجمع لهيبوس آنها نفر دو كه باشد يم عضو سه از متشكل يبازرس اتيه -63 ماده

  . از عبارتست آنها فيوظا و گردند يم نييتع

  .  مربوط مقررات و نيقوان و تعاون اطاق يها نامه نيآئ و اساسنامه تيرعا نظر از مستمر يبازرس و نظارت - الف

 وزارت و ندگانينما مجمع به گزارش و يمال عملكرد و ترازنامه ليقب از يمال يصورتها ، اسناد دفاتر، ، حسابها به يدگيرس - ب

  . تعاون

  .ربطيذ مراجع به گزارش و تعاون اطاق به مربوط تخلفات و اتيشكا يبررس - ج

 و نيقوان تيرعا و تعاون اطاق يتهايفعال تيوضع نظر از تعاون وزارت و ندگانينما مجمع به ينوبت و ساالنه يگزارشها ارائه - د

  .رهيمد اتيه يگزارشها مورد در نظر اظهار و مقررات

  .دهد قرار آنان ارياخت در را يبازرس اتيه خواست در مورد مدارك و اسناد است مكلف رهيمد اتيه -تبصره

  :از عبارتست تعاون ياطاقها يمال منابع -64 ماده

  .اعضاء از تعاون اطاق در تيعضو حق افتيدر -1



  .ايهدا و شوراها و يمردم و يدولت يكمكها افتيدر -2

 در كه يخدمات ريسا و يمنش كدخدا بصورت هايتعاون به مربوط امور محدوده در يداور ،يكارشناس مشاوره، حق افتيدر -3

  .دهد يم قرار ها هياتحاد و ها يتعاون ارياخت

            تعاونتعاونتعاونتعاون    وزارتوزارتوزارتوزارت    ----    ازدهمازدهمازدهمازدهميييي    فصلفصلفصلفصل

 ، بخش نيا از يبانيپشت و تيحما و يتعاون بخش به مربوط مقررات و نيقوان ياجرا در دولت نظارت اعمال بمنظور -65 ماده

  .گردد يم ليتشك تعاون وزارت

 و يديتول خدمات گسترش مراكز ،يمعدن يهايتعاون يمركز كشور، تعاون يمركز ،)1( يروستائ تعاون يسازمانها -1 تبصره

 منحل ندينما يم تيفعال مختلف يسازمانها و ها وزارتخانه در يتعاون بخش با رابطه در كه يادارات و سازمانها دفاتر، ريسا و يعمران

 منتقل تعاون وزارت به دارند ارياخت در كه يامكانات ريسا و پرسنل بودجه، اعتبارات، ها،يدارائ اموال، ارت،ياخت ف،يوظا هيكل و شده

 كه تعاون وزارت يسازمان يپستها و التيتشك. گردد يم ليتشك آنها موجود امكانات و بودجه از استفاده با وزارت نيا و شود يم

 مدت ظرف ياستخدام و يادار امور سازمان دييتا و تعاون ريوز شنهاديپ به كرد نخواهد تجاوز منحله يدستگاهها يپستها تعداد از

  .شد خواهد نييتع)  كنند يم عمل خود فيوظا به كماكان منحله التيتشك مدت نيا در كه(  ماه شش

  .  است دهيگرد اصالح ليذ شرح به 65 ماده كي تبصره ياسالم يشورا مجلس 24/7/70 مصوبه موجب به -) 1(

 اراتياخت و فيوظا هيكل بودن دارا با يكشاورز وزارت به وابسته يروستائ تعاون يمركز سازمان قانون نيا موجب به -واحده ماده 

 كماكان و يمستثن 13/6/1370 مصوب رانيا ياسالم يجمهور اقتصاد يتعاون بخش قانون از سازمان به مربوط مقررات در مندرج

  . باشد يم يكشاورز وزارت تابع

  . گردد يم حذف مذبور قانون 65 ماده كي تبصره از ييروستا تعاون عبارت - تبصره

 ياجتماع امور و كار وزارت از خود تعهدات و هايدارائ هيكل با يتعاون بخش ياعتبار يتهايفعال جهت تعاون صندوق -2 تبصره                  

 به آن اساسنامه در رييتغ. گردد يم منتقل تعاون ريوز به آن يعموم مجمع اراتياخت و فيوظا و الحاق تعاون وزارت به و منتزع

  .بود خواهد رانيوز اتيه بيتصو و تعاون ريوز شنهاديپ

  :از است عبارت تعاون وزارت اراتياخت و فيوظا -66 ماده

 و نيقوان ياجرا حسن بر نظارت و شود يم دولت به مربوط كه يتعاون بخش با رابطه در مقررات و قانون از قسمت آن ياجرا -1

  . يتعاون بخش مقررات

  . قانون نيا مطابق ها يتعاون يها نامه نيآئ و ها اساسنامه و قانون نيا يها نامه نيآئ و يقانون حيلوا هيته -2

 يدستگاهها يهمكار با يتعاون بخش جهت يعموم و يدولت امكانات و التيتسه و كمكها و تهايحما يهماهنگ و جلب -3

  .ربطيذ ياجرائ



 ياسالم يشوراها و مردم عموم مشاركت و يهمكار جلب با هايتعاون گسترش و سيتاس در يهمكار و كمك و قيتشو -4

  . يكشور

 ريسا و يتعاون بخش نيب اي يتعاون يها هياتحاد نيب نيهمچن و هايتعاون نيب تعاون و يهماهنگ و يهمكار يها نهيزم جاديا -5

  . ياقتصاد يبخشها

 هياتحاد يهمكار با يتعاون بخش يبرا الزم يصنعت و يقاتيتحق ،يعلم ،يفن ،يفرهنگ ،يآموزش ،يغاتيتبل يتهايفعال به كمك -6

  .يتعاون يها

  .ازين مورد خدمات گريد و يحسابرس ،يحسابدار ،يمال ،يحقوق خدمات ارائه در يتعاون يها هياتحاد و شركتها به كمك -7

  . رانيا ياسالم يجمهور دولت ندهينما عنوان به تعاون يالملل نيب مجامع در شركت -8

  . يتعاون بخش ازين مورد خدمات ارائه و الزم معامالت انجام -9

 اتينشر و كتب انتشار و يتعاون مختلف يها برنامه و روشها ميتعم و ميتفه يبرا تعاون آموزش و جيترو يها برنامه ياجرا -10

  . يتعاون لزوم مورد

  .بهتر يستمهايس و روشها از استفاده جهت در آنها تيهدا و يادار ، يمال ، يحقوق امور در هايتعاون مسئوالن يراهنمائ -11

 نيهمچن و آنها يازهاين و هاينارسائ شناخت نهيزم در هايتعاون تيفعال درباره مطالعه و ياطالعات و يآمار قاتيتحق انجام -12

  . مربوط يهايزير برنامه در استفاده بمنظور آنها امكانات و هايتوانائ

 حيصح اداره بمنظور الزم موارد در ربطيذ يدستگاهها توسط رهيغ و يمال و يادار و يفن يكمكها اعمال در يهماهنگ جاديا -13

  .هايتعاون

  . يديتول امور در هايتعاون تيفعال تيفعال توسعه جهت الزم التيتسه جاديا -14

  .هايتعاون داتيتول صدور موجبات آوردن فراهم -15

 يجمهور ياساس قانون 42 و 43 اصول در مندرج اهداف تحقق موجبات آوردن فراهم بمنظور ياساس يطرحها ميتنظ و هيته -16

  . رانيا ياسالم

  . امكانات حدود در اعضاء يتهايشكا و تقاضا صورت در هايتعاون از يحسابرس -17

  .كنند يم استفاده سوء يتعاون عنوان اي نام از نحو هر به كه يحقوق اي يقيحق اشخاص تيفعال از يريجلوگ -18

  .ازين مورد يكاالها و ليوسا و هياول مواد به هايتعاون يابيدست جهت در الزم التيتسه آوردن فراهم -19



  . تعاون بخش رشد و توسعه يبرا اراتياخت و مقررات حدود در يزير برنامه و يمش خط نييتع ، يگذار استيس -20

  .آنها امور بر نظارت و يتعاون يها واحد ينوساز ،يبازساز توسعه، جاد،يا طرح، هيته يبرا الزم التيتسه آوردن فراهم -21

  .ديتول يهايتعاون تياولو با هايتعاون جاديا جهت يتعاون بخش يگذار هيسرما يبرا امكانات آوردن فراهم و طيشرا نيتام -22

 يكمكها و ياعتبار موسسات و بانكها قيطر از اراتياخت و مقررات حدود در ياعتبار يكمكها نحوه نييتع و برنامه ميتنظ -23

  .هايتعاون به يدولت

 دولت يمال و يپول ياستهايس تيرعا با تعاون وزارت خواست در اساس بر ساله همه است موظف اعتبار و پول يشورا -تبصره

  .دينما اقدام هايتعاون به الزم يكمكها و وام ياعطا به نسبت

 در دولت سهام فروش و يواگذار اي انتقال زين و هايتعاون در يگذار هيسرما و يبردار بهره و توسعه جاد،يا مشاركت، -24

  . قانون نيا 17 ماده تبصره مفاد تيرعا ضمن يتعاون بخش به يعيتوز و يديتول يواحدها

 يونهايسيكم و معادن يعاليشورا بانكها، يعموم مجمع اعتبار، و پول يشورا ع،يصنا يعال يشورا اقتصاد، يشورا در تيعضو -25

  . دولت اتيه نظر با مجامع ريسا و كشور واردات و صادرات به مربوط

  . كشور واردات و صادرات مقررات نيتدو و هيته در مشاركت -26

 يالملل نيب مجامع و شوراها سازمانها، در شركت و تيعضو قبول و يالملل نيب ياقتصاد و يفن ،يعلم موسسات با يهمكار -27

  . يتعاون امور به مربوط

  . 51 ماده 4 بند موضوع مجوز صدور -28

 ياقدامات مصوب اساسنامه خالف بر اي و نموده عمل يتعاون بخش مقررات و قانون خالف بر كه ييها يتعاون از ايمزا سلب -29

  .باشند كرده

  .ديرس خواهد دولت اتيه بيتصو به و هيته تعاون وزارت توسط ماه شش مدت ظرف قانون نيا يياجرا نامه نييآ -67ماده

 يها وزارتخانه ندگانينما از متشكل يانجمن تعاون اتاق و يتعاون يها هياتحاد و شركتها انتخابات بر نظارت منظور به -68ماده

 يم ليتشك تعاون وزارت ندهينما استير به)  اتاق بودن موجود صورت در(  تعاون اتاق از نفر دو و هيقضائ قوه و كشور تعاون

  .گردد

  .ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو به تعاون وزارت شنهاديپ به ماده نيا يياجرا نامه نييآ -تبصره

  

  



        مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ررررييييساساساسا    - - - -     دوازدهمدوازدهمدوازدهمدوازدهم    فصلفصلفصلفصل

 با را خود اساسنامه قانون، نيا بيتصو از پس ماه شش مدت ظرف اكثر حد موظفند يتعاون يها هياتحاد و شركتها هيكل -69 ماده

 از نصورتيا ريغ در برسانند ثبت به يتعاون عنوان به را خود اساسنامه راتييتغ تعاون وزارت دييتا از پس و دهند قيتطب قانون نيا

  .باشند ينم برخوردار قانون نيا و يتعاون بخش به مربوط يايمزا

 موجود مقررات و نيقوان از 65 ماده 1 تبصره در مذكور منحله يدستگاهها به مربوط يارز و يالير اعتبارات و فهايرد -70ماده

 پس موظفند ارز صيتخص تهيكم و بودجه و برنامه سازمان. گردد يم منتقل تعاون وزارت به مستقل يفهايرد عنوان تحت و حذف

 يدستگاهها ريسا اعتبارات از قسمت آن و مذكور يدستگاهها به مربوط اعتبارات كماهي مدت اكثر حد تعاون وزارت ليتشك از

  .دهند انتقال تعاون وزارت به و كيتفك را است بوده يتعاون بخش تيفعال با رابطه در كه يياجرا

  . است يملغ قانون نيا ريمغا مقررات و نيقوان هيكل -71 ماده


