شرکت تعاونی چند منظوره مهندسین کاشان

مقدمه :
حسن تعاون مدنيت و داد
مايه الفت بود و اتحاد

‹‹آزادانه و با اختيار كامل ››
‹‹مشاركت اقتصادي››
‹‹كسب علم و آگاهي و بكلارگييي

‹‹حقوق مساوي اعضاء››

‹‹خودگيداني و خوداتكلايي››

مستمي دانش روز››

‹‹در كنار كليه تعاونگيان كشور››
‹‹ياري رسان جامعه››

امضاي هيئت رئيسه مجمع عمومي :

فصل اول
ماده -1نام  :شركت تعاوني چند منظوره مهندسين كاشان و نوع آن شركت تعاوني توليدد  -تدویيعي-خددماتي
است كه در اين اساسنامه به اختصار ‹‹ ،تعاوني ›› ناميده مي شود.
ماده -2اهداف تعاوني :
- 1ترويج و تحكيم مشاركت  ,همكار و تعاون عمومي.
- 2تأمين نيایها مشترك اقتصاد  ,اجتماعي و فرهنگي اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي.
- 3تأمين مسكن اعضاء و ساير مستحدثات مربوطه.
- 4تأمين منافع اقتصاد اعضاء ای محل سود حاصل ای فعاليت ها تعاوني.
- 5تأمين اشتغال اعضاء.
ماده -3موضوع فعاليت :
- 1تهيه یمين با كاربر مناسب ای مندابع مادای جهدت تفكيدك و تقسديم و احدداک مسدكن و فعاليتهدا
ساختماني و عمراني.
در یمينه ساخت اماكن تاار  ،ادار  ،آمویشي ،مذهبي ،درماني ،وریشي ،شهرك سدای  ،راهسدای  ،پدل
سای  ،سدسای  ،معمار  ،ايااد نيروگاه ،اجرا پروژه ها تأسيساتي و نظاير آنها مستقالً و يا با استفاده
ای خدمات موسسات تخصصي و پيمانكار ذيربط با رعايت ضوابط قانوني و قراردادها منعقده بدا مندابع
واگذارنده یمين ،سرمايه گذاران ،متقاضيان و اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد شركت.
- 2خريد ،فروش و تكميل ساختمانها كامل و نيمه سای با كاربر ها مختلف .
- 3توليد و تأمين مصالح ،وسائل ،تاهيزات ،ماشين آالت ،تأسيسات ،انبارها ،كارگاهها ،كارخاناات و ديگدر
نيایمنديها خود به طريق مقتضي و مقرون به صرفه ،منامله واردات آنها ای خدار كشدور .شدركت مدي
تواند جهت تحقق اهداف مربوط ،در موسسات توليد  ،تعاوني و ديگر نهادها اقتصاد سرمايه گدذار
كند و يا اقدام به خريد سهام كارخاناات و موسسات دولتي و غير دولتي نمايد.
- 4ارائه خدمات مهندسين مشاور.
- 5سرمايه گذار در بایارها مالي.
- 6شركت دادن اعضاء ،خصوصاً مديران تعاوني در دوره ها آمویشي تخصصي جهت ارتقاء سدحح توليدد و
خدمات.
تبصره  -1شركت ميتواند برا اجرا موارد مقرر در ايدن مداده ،بدا رعايدت مقدررات قدانوني و اساسدنامه و
قراردادها منعقده ای سرمايه و ذخاير موجود ،سپرده و پس اندای متقاضديان ،اعتبدارات و سدرمايه گدذاريها
بخشها دولتي ،عمومي ،تعاوني ،بانكخا و اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر ،هدايا نقد و جنسدي افدراد و
موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهيالت بانكي ای طريق عقود اسالمي نمايد.

تبصره -2شركت مي تواند برا تأمين و ارائه خدمات عمومي مورد نيای شهركها ،ماتمع ها و ديگر موسسات
و اماكن احداثي خود به شرح مذكور در بند يك اين ماده با رعايت مقررات اقددام بده اياداد مدرسده ،مسداد،
درمانگاه ،داروخانه ،بيمارستان ،باشگاه وریشي ،رستوران ،تعميرگاه ،انواع آمویشدگاهها ،ندانوائي ،خشكشدوئي و
نظاير آنها نموده و با رعايت صرفه و صالح شركت با اولويت به بخش تعاون به غير واگذار نمايد.
تبصره  -3درصورتيكه برا اناام هريك ای فعاليتها موضوع تعاوني ,نيای بده اخدذماوی ای مراجدع ذيصدالح
قانوني باشد تعاوني مكلف به اخذ آن است.
ماده -4حوزه عمليات تعاوني  :سراسر كشور مي باشد.
ماده -5مدت تعاوني ای تاريخ ثبت نامحدود است.
ماده -6مركز اصلي عمليات تعاوني كاشان و نشاني آن ،كاشان ،خيابان شهيد یيارتي  ،ابتدا كوچه مهرگدان
هفتم ،ساختمان نمايندگي سایمان نظام مهندسي ساختمان شهرستان كاشان ،طبقه دوم است.
هيئت مديره مي تواند اقدام به ايااد شعب و دفاتر نمايندگي در ساير نقاط داخل و خدار ای كشدور نمدوده و يدا
عنداالقتضا در مورد تغيير آن اقدام كند؛ دراينصورت ميبايست موضوع را به مرجع ثبت تعاوني اعالم تا نسبت بده
ثبت آگهي آن در روینامه رسمي جمهور اسالمي ايران اقدام گردد يك نسخه ای آگهي مزبور نيز توسط هيئدت
مديره بايد حسب مورد به ویارت تعاون و يا اداره كل تعاون استان محل مركز اصلي تعاوني ارسال گردد.
ماده -7سرمايه اوليه تعاوني مبلغ  1،111،111،111ريال استكده بده  1111سدهم  1،111،111ريدالي منقسدم
گرديده است و مبلغ كل آن نقداً توسط اعضاء تقويم و پرداخت گرديده است.
ماده -8سهم اعضاء در تأمين سرمايه تعاوني برابر است مگر اينكه مامدع عمدومي عداد تصدويب نمايدد كده
بعضي ای اعضا سهم بيشتر تأديه نمايند؛دراينصورت حداكثر ميزان سهام هر عضو نبايدد ای  15درصدد سدرمايه
تعاوني تااوی كند.
ماده -9سهام تعاوني بانام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن به اعضا يا متقاضيان عضويت (واجدشرايط) جديد
با موافقت هيئت مديره و با رعايت سقف موضوع ماده  8ماای مي باشد.
ماده -11تعاوني ظرف مدت يكسال ای تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه ,حسب مدورد بدرا هريدك ای اعضداء بده
ميزان سهامي كه خريدار كرده اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود.
تبصره -1ورقه سهم بايد متحدالشكل,چاپي و دارا شماره ترتيب بوده و نام تعاوني و شدماره ثبدت آن و مبلدغ
اسمي سهم و تعداد سهامي كه هر ورقه نمايندده آن اسدت در آن در و بده امضدا مدديرعامل و يدك نفدر ای
اعضا هيئت مديره كه دارا امضا ماای است برسد؛ مادام كه اوراق سهام صادرنشده تعاوني بايدد بده اعضدا
گواهينامه موقت سهم كه معرف تعداد,مبلغ اسمي و مبلغ پرداخت شده است تحويل نمايد.

تبصره -2نام و نشاني و تعداد سهم هريك ای سهامداران و موارد نقل و انتقال آن بايد در دفتر سهام تعاوني بده
ثبت برسد .هرنقل و انتقالي كه بدون رعايت تشريفات فوق بعمل آيد ,ای نظر شركت فاقد اعتبار است.
فصل دوم -مقررات مربوط به عضويت
ماده -11عضويت در تعاوني برا كليه واجدين شرايط اعم ای اشخاص حقيقي و ياحقوقي غيردولتي كه نيای بده
خدمات تعاوني داشته باشند آیاد است :
الف -شرايط عمومي
- 1تابعيت جمهور اسالمي ايران.
- 2عدم ممنوعيت قانوني و حار.
- 3درخواستكتبيعضويتوتعهدرعايت مقررات اساسنامه و خريد حداقل يك سهم ای سهام تعاوني.
ب -شرايط اختصاصي
 عضويت در نمايندگي سایمان نظام مهندسي ساختمان شهرستان كاشانتبصره  -1پذيرش درخواست عضويت ساير افراد غيرعضو نمايندگي سایمان نظام مهندسي ساختمان شهرستان
كاشان ،در تعاوني ،منوط به مصوبه هيأت مديره يا مصوبه هيأت موسس مي باشد.
تبصره  -2احرای شرايط عضويت هر متقاضي بعهده هيئت مديره است و هيچگونه تبعيض يا محدوديتي بدرا
عضويت واجدين شرايط نبايد وجود داشته باشد مگر به سبب عدم كفايت امكانات و ظرفيت تعاوني هيئت مديره
مكلف است در موارد كه متقاضيان فاقد هريك ای شرايط مذكوره باشند,درخواست عضويت آنها را ردكند.
ماده -12مسئوليت مالي اعضاء در تعاوني محدود به ميزان سهم آنان مي باشدد مگدر آنكده در قدرارداد ترتيدب
ديگر شرط شده باشد.
ماده -13كليه اعضاء مكلفند به وظايف و مسئوليتهايي كه در حدود قوانين و مقررات تعهد كردهاند عملكنند.
ماده -14تعاوني مي تواند توسط هيئت مديره طلب خود را ای عضو با اخحدار كتبدي محالبده نمايدد و درصدورت
وصول نشدن طلب و سپر شدن  31روی ای تاريخ اخحارنامه,ایكدل محالبدات و ای تعداوني و درصدورت عددم
تكافو ای بها سهام و برداشت كند و هرگاه مبالغ مذكور كفايت نكند تعاوني برا وصول مایاد طلب خدود بده
بدهكار مراجعه خواهد كرد.
ماده -15خرو عضو ای تعاوني ,اختيار است و نمي توان آن را منع كرد.
تبصره -1درصورتيكه خرو اختيار عضو موجب ضرر برا تعاوني باشد و ملزم به جبران است.
تبصره - 2در تعاونيها توليد هيئت مديره موظف است قبالً اعضا متخصص تعاوني را شناسايي ومراتدب را
به آنها اعالم نمايد .در اينصورت اينگونه اعضاء حداقل  6ماه قبل ای استعفاء ای عضويت بايدد مراتدب را كتبداً بده
هيئت مديره اطالع دهند.

ماده -16در موارد یير عضو ای تعاوني اخرا مي شود :
 - 1ای دست دادن هريك ای شرايط عمومي يااختصاصي عضويت مقرر دراين اساسنامه,به استناد گزارش مكتوب
مراجع ذيربط.
 - 2عدم رعايت مقررات اساسنامه وساير تعهدات قانوني پس ای دواخحاركتبي توسط هيئت مديره به فاصدله 15
روی و گذشتن  15روی ای تاريخ اخحار دوم.
 - 3ارتكاب اعمالي كه موجب یيان ماد شود و و نتواند ظرف مدت يكسدال آن را جبدران نمايدد يدا انادام
اعمالي كه به حيثيت و اعتبار تعاوني لحمه وارد كند و يا با تعاوني رقابتي ناسالم نمايد.
تبصره -تشخيص موارد فوق بنابهپيشنهادهريك ای هيئت مديره يا بایرسان و تصدويب مامدع عمدومي عداد
خواهد بود.
ماده -17درصورت لغو عضويت به سبب فوت,استعفا,انحالل و اخرا  ,اریش سهام عضدو براسدا اریش ويدهه
محاسبه و پس ای منظورنمودن سايرحقوق و محالبات و ,به ديون تعاوني تبديل ميشود و پس ای كسدربدهي و
به تعاوني  ,به او يا ورثه اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسويه حساب خواهدشد.
تبصره -درصورتيكه ورثه تقاضا نمايد كه سهم عضو متوفي ای عين اموال تعداوني پرداخدت شدود و تراضدي يدا
مصالحه ممكن نباشد ,چنانچه عين  ,قابل واگذار بوده و به تشدخيص هيئدت مدديره موجدب اخدالل و ضدرر
فاحش به اعضا و تعاوني نگردد آن قسمت ای اموال تسليم ورثه مي شود.
ماده -18درصورت فوت عضو ,ورثه و كه واجدشرايط عضويت بارعايت تبصره ماده 11اين اساسدنامه باشدند ,عضدو
تعاوني شناخته ميشوند ودرصورت تعدد بايستي مابهالتفاوت افزايش سهم ناشي ای تعدد خود رابه تعاوني بپردایند؛ اما اگر

كتباً اعالم نمايند كه مايل به عضويت در تعاوني نيستند و يا هيچكدام واجدشرايط نباشند,عضويت لغوميگردد.
تبصره -اگر تعداد ورثه بيش ای ظرفيت تعاوني باشد,يك يا چند نفر به تعداد مورد نيدای تعداوني بدا توافدق سداير
وراک و به تشخيص هيئت مديره عضو تعاوني شناخته مي شوند.
فصل سوم -اركان تعاوني
ماده -19اركان تعاوني عبارتست ای :
 -3بایر
-2هيئت مديره
 -1مامع عمومي
ماده -21ماامع عمومي تعاوني به دو صورت تشكيل ميگردد مامع عمومي عاد  ,مامع عمومي فوقالعاده
چگونگي تشكيل مجمع عمومي و ساير مقررات مربوطه مطابق آيين نامه تشكيل مجمع عمومي ( موضوع
تبصره  3ماده  33قانون بخش تعاوني ) خواهد بود .

 -2هيئت مديره:
ماده -21هيأت مديره مركب ای  5نفر عضو اصلي و  1نفر عضو عليالبدل ميباشدد كده ای ميدان اعضداء بدرا
مدت سه سال با را مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب ميشوند .حائزين اكثريت بعد ای اعضاء اصلي به ترتيدب
عليالبدل شناخته مي شوند و انتخاب مادد هر يك ای اعضاء اصلي و عليالبدل حداكثر بدرا دو نوبدت متدوالي
بالمانع است.
تبصره -1افراد كه در هر يك ای نوبتها متوالي بعد موفق به كسب دو سوم آراء كل اعضاء تعاوني شوند ای
ممنوعيت مندر در اين ماده مستثني خواهند بود.
تبصره -2هيأت مديره در اولين جلسه ای ميان خود يك نفر را بعنوان رئيس هيأت مديره يك نفر را بعنوان نائب
رئيس و يك نفر را بعنوان منشي انتخاب ميكند.
تبصره -3در صورت استعفاء فوت ,ممنوعيت قانوني و يا غيبت غير موجه مكرر هر يك ای اعضا اصلي هيدأت
مديره يكي ای اعضا عليالبدل به ترتيب آراء بيشتر برا بقيه مدت مقرر به جانشيني و در جلسات هيأت
مديره شركت مينمايد .غيبت غير موجه مكرر به موارد اطالق ميشود كه عضدو ,عليدرغم اطدالع ای دعدوت,
بدون اجایه قبلي و يا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالي و يا هشدت جلسده غيدر متدوالي طدي يكسدال در
جلسات هيأت مديره جاضر نشود.
تبصره -4در صورت استعفا دسته جمعي و قبولي آن توسط ماامع عمومي فوقالعاده ,مامع عمدومي عداد
بنابه دعوت هيأت مديره مستعفي و يا ویارت تعاون برا انتخاب هيأت مديره جديد تشكيل خواهد شد.
تبصره -5در موارديكه هيأت مديره ای اكثريت مقرر خار شود ,در فاصدله مددت الیم بدرا انتخداب و تكميدل
اعضا هيأت مديره ,به ویارت تعاون اختيار داده ميشود كه به منظور اداره امور جار تعداوني ,بدرا جانشديني
اشخاصي كه به يكي ای داليل فوق در جلسات هيأت مديره شركت نميكنند ای ميان اعضا تعاوني ,تعدداد الیم
را موقتاً و حداكثر برا مدت پنج ماه منصوب نمايد.
ماده -22پس ای انقضا مدت مأموريت هيئت مديره در صورتيكه هيأت مديره جديد انتخاب نشده باشد هيئت مديره

موجود تا انتخاب و قبولي هيئت مديره جديد كماكان به وظايف خود در تعاوني ادامه داده و مسئوليت اداره امدور
تعاوني را بر عهده خواهد داشت.
ماده –23هيئت مديره مكلف است جهت مديريت تعاوني و اجرا تصميمات ماامع عمومي و هيئت مديره فرد
واجد شرايحي را ای بين اعضا يا ای خار ای تعاوني ,برا مدت دو سال به عنوان مديرعامل تعداوني انتخداب كندد
كه یيرنظر هيئت مديره اناام وظيفه نمايد .وظايف و اختيارات و حقوق و مزايا مديرعامل طبدق آئديننامدها
خواهد بود كه بنا به پيشنهاد هيئت مديره به تصويب مامع عمومي عاد خواهد رسيد.

ماده –24جلسات هيئت مديره هر دو هفته يكبار در موعد و محل معيني كده قدبالً بده تصدويب هيئدت مدديره
رسيده با حضور بيش ای نصف اعضا اصلي هيئت مديره تشكيل و رسميت مييابد و بدرا اتخداذ تصدميم را
اكثريت اعضا حاضر در جلسه ضرور است .تصميمات هيئت مديره در دفتر به نام دفتر صورتالسدات هيئدت
مديره ثبت ميگردد و بامضا اعضا حاضر در جلسه ميرسد.
تبصره– جلسه فوقالعاده هيئت مديره با دعوت كتبي يا ساير روشها قانوني رئيس يا نائب رئيس هيئت مديره
يا مديرعامل و در صورت عدم دعوت كتبي يا ساير روشها قانوني آنان ،بدا دعدوت كتبدي يدا سداير روشدها
قانوني اكثريت اعضا هيئت مديره تشكيل ميگردد.
ماده –25هيئت مديره جز در موارد كه به موجب اساسنامه اتخاذ تصدميم دربداره آنهدا در صدالحيت مادامع
عمومي قرار داده شده ,در ساير موارد و برا تحقق اهداف ,موضوع و عمليات تعاوني با رعايت قوانين و مقررات
جار و اساسنامه و مصوبات ماامع عمومي و رعايت صرفه و صالح تعاوني و اعضا دارا اختيارات الیم جهدت
اداره امور تعاوني بوده و منامله عهدهدار اناام وظايف ذيل است:
- 1دعوت مامع عمومي (عاد  ,فوقالعاده)
- 2اجرا اساسنامه و تصميمات ماامع عمومي و ساير مقررات مربوط.
- 3نصب و عزل و قبول و استعفا مديرعامل و نظارت بر عمليات و و پيشنهاد حددود وظدايف و اختيدارات و
ميزان حقوق و مزايا مديرعامل به مامع عمومي.
- 4قبول درخواست عضويت و اخذ تصميم نسبت به انتقال سهام اعضا به يكديگر و دريافت استعفا هريدك ای
اعضا هيئت مديره.
- 5نظارت بر مخار جار شركت و رسيدگي به حسابها و ارائه به بایر و تسدليم بده موقدع گدزارش مدالي و
وتراینامه به مامع عمومي.
- 6تهيه و تنظيم طرحها و برنامهها و بودجه و ساير پيشنهادات و ارائه به مامع عمومي جهت اتخاذ تصميم.
- 7تهيه و تنظيم دستورالعملها داخلي تعاوني وتقديم آن به مامع عمومي برا تصويب.
- 8پيشنهاد آئيننامه حداقل و حداكثر حقوق و مزايا هيئت مديره و پاداش آنان كه بايدد در چدارچوب ضدوابط
ویارت تعاون باشد ,جهت تصويب مامع عمومي عاد .
- 9تعيين نماينده يا وكيل در دادگاهها و مراجع قانوني و ساير سایمانها با حق وكيل غير.
- 11تعيين نماينده ای بين اعضا تعاوني برا حضور در جلسات مامع عمومي شركتها و اتحاديههدايي كده
تعاوني در آنها مشاركت دارد.
- 11تعيين و معرفي صاحبان امضا ماای (يك يا دونفر ای اعضا هيئت مديره به اتفاق مدديرعامل) بدرا
قراردادها و اسناد تعهدآور تعاوني.
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 -12اناام ساير وظايف و تكاليفي كه به موجب اين اساسنامه مسدتقيماً و يدا بده اعتبدار تصدد اداره امدور
تعاوني بر عهده هيئت مديره گذارده شده است.
ماده –26هيئت مديره نماينده قانوني تعاوني است و ميتواند مستقيماً و يا با وكالت با حق توكيل ,اين نماينددگي
را در دادگاهها و مراجع قانوني  ,و ساير سایمانها اعمال كند.
مسئوليت هيئت مديره در مقابل تعاوني مسئوليت وكيل در مقابل موكل است.
ماده –27معامالت تعاوني با هر يك ای اعضا هيئت مديره ,مديرعامل ,بایر تابع آئيننامها خواهد بود كده در
چارچوب دستورالعمل ویارت تعاون به تصويب مامع عمومي عاد تعاوني ميرسد.
ماده –28هيئت مديره وظائف خود را به صورت جمعي اناام ميدهد و هيچيك ای اعضا هيئت مديره حق نددارد
ای اختيارات هيات ,منفرداً استفاده كند مگر در موارد خاص كه وكالت يا نمايندگي كتبي ای طدرف هيئدت مدديره
داشته باشد .هيئت مديره ميتواند قسمتي ای اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آراء به مديرعامل تفويض كند.
ماده –29تحويل و تحول و انتقال مسئوليت ای هيئت مديره سابق به هيئت مديره بعد بايدد بالفاصدله بعدد ای
تاريخ قبولي سمت هيئت مديره و تائيد صحت انتخابات توسط ویارت تعاون صورت گيرد و كليه اوراق و اسدناد و
دفاتر و حسابها و موجوديها تعاوني به هيئت مديره جديد  ,تحويل و پس ای ثبت تغييرات در اداره ثبت شدركتها
ترتيب معرفي اعضاها ماای داده شود .
تبصره -شروع تصد مشروط به اين است كه در صورت عدم "فوت يا قبول استعفا يا بركنار " هيئت مدديره
قبلي ,مدت ماموريت آنها  ,خاتمه يافته باشد  .بعد ای قانوني شددن شدروع تصدد  ,تدا یمانيكده ترتيدب معرفدي
امضاها ماای داده نشده هيئت مديره جديد ميتواند اختيارات محدود را به هيئت مديره قبلي تفويض كندد و
در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيئت مديره جديد باشد.
ماده –31مراتب نقل و انتقال بايد در صورتمالسي منعكس و به امضا اكثريت اعضا هيئت مدديره سدابق و
اعضا هيئت مديره جديد و بایر شركت برسد .صورتمالس مذكور بايد جزو اسناد شركت نگهدار شود.
تبصره– در صورتيكه اعضا هيئت مديره قبلي اقدام به تحويل ننمايند به عنوان متصدرف غيرمادای در امدوال
غير و خيانت در امانت تحت تعقيب قرار ميگيرند.
ماده –31استعفا هر يك ای اعضا هيئت مديره تا تعيين عضو جديد و قبولي سمت آن رافع مسئوليت نسدبت
به وظايف نخواهد بود .
ماده –32هيچيك ای اعضا هيئت مديره يا بایر يا مديرعامل تعاوني نميتواند سمت بایرسي يا
مديريت عامل و يا عضويت هيئت مديره شركت تعاوني ديگر را با موضوع و فعاليت مشابه قبول كند .
ماده –33نخستين هيئت مديره تعاوني موظف است ظرف يكماه ای تاريخ جلسه مامع عمومي عاد برا ثبت
تعاوني در مراجع ذيصالح اقدام كند .

ماده –34داوطلبان عضويت در هيئت مديره و يا بایرسي و يا مديريت عامل تعاوني بايد واجد شرايط یير باشند:
- 1تابعيت جمهور اسالمي ايران .
 - 2ايمان و تعهد عملي به اسالم .
- 3دارابودن اطالعات يا تاربه الیم برا اناام وظايف متناسب با آن تعاوني
- 4عدم ممنوعيت قانوني و حار .
- 5عدم عضويت در گروهها محارب و عدم ارتكاب جرائم بر ضد امنيت و جعل اسناد .
- 6عدم سابقه محكوميت ارتشاء  ,اختال  ,كالهبردار  ,خيانت در اماندت  ,تددليس  ,تصدرف غيرقدانوني در
اموال دولتي و ورشكستگي به تقصير .
 – 3بازرسي
ماده –35مامع عمومي عاد يك نفر ای اشخاص حقيقي يا حقوقي را برا مدت يك سدال مدالي بده عندوان
بایر انتخاب ميكند  ,انتخاب مادد آنان بالمانع است .
"تعداد بایرسان بايد عدد فرد باشد مثالً يك يا سه نفر "
تبصره –1در صورت فوت يا ممنوعيت قانوني و يا استعفا بایر اصلي  ,هيئت مديره مكلف اسدت ظدرف ده
روی بایر عليالبدل را به ترتيب آراء بيشتر برا بقيه مدت دعوت نمايد .
تبصره –2حقالزحمه و پاداش بایر با تصويب مامع عمومي تعيين ميگردد .
تبصره –3تا یماني كه بایر جديد انتخاب و قبولي سمت نكردهاند بایر قبلي كماكان مسدئوليت بایرسدي را
به عهده دارند .
ماده –36وظايف بایر تعاوني به شرح یير است :
- 1نظارت مستمر بر انحباق نحوه اداره امور تعاوني و عمليات و معامالت انادام شدده بدا اساسدنامه و قدوانين و
مقررات و دستورالعملها مربوطه .
- 2رسيدگي به حسابها  ,دفاتر  ,اسناد – صورتها مالي ای قبيل تراینامه و حسابها عملكدرد و سدود و یيدان ,
بودجه پيشنهاد و گزارشات هيئت مديره  ,مامع عمدومي  ,شخصداً و يدا در صدورت لدزوم بدا اسدتفاده ای
كارشنا كه در اين صورت پرداخت هزينه كارشنا با تصويب مامع عمومي بر عهده تعاوني خواهد بود .
- 3رسيدگي به شكايات اعضاء و ارائه گزارش به مامع عمومي و مراجع ذيربط .
- 4تذكر كتبي تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاوني به هيئت مديره و مديرعامل و تقاضا رفع نقص .
- 5نظارت بر اناام حسابرسي و رسيدگي به گزارشها حسابرسي و گزارش نتياه رسيدگي به مامدع عمدومي
تعاوني و مراجع ذيربط .

تبصره –1بایر موظف است گزارش جامعي راجع به وضعيت تعاوني به مامع عمومي عداد سداليانه تسدليم
كند  .گزارش بایر بايد الاقل  11روی قبل ای تشكيل مامع عمومي عداد سداليانه جهدت مراجعده صداحبان
سهام در مركز تعاوني آماده باشد  .در صورتيكه تعاوني بایرسان متعدد داشته باشد هريك مديتواندد بده تنهدايي
وظايف خود را اناام دهد  .ليكن كليه بایرسان بايد گزارش واحد تهيه كنند  .در صدورت وجدود اخدتالف نظدر
بين بایرسان  ,موارد اختالف با ذكر دليل در گزارش ذكر خواهد شد.
تبصره –2بایر حق دخالت مستقيم در اداره امور تعاوني را نداشته ولي ميتواندد بددون حدق را در جلسدات
هيئت مديره شركت كند و نظرات خود را نسبت به مسائل جار تعاوني اظهار نمايد.
ماده –37در صورتيكه بایر تشخيص دهد كه هيئت مديره و يا مديرعامل در اناام وظدايف محولده مرتكدب
تخلفي شده و به تذكرات ترتيب اثر نميدهند  ,مكلف است ای هيئت مديره تقاضدا برگدزار مامدع عمدومي
فوقالعاده برا رسيدگي به گزارش خود را بنمايد.
ماده –38بایر نسبت به تخلفاتي كه در اناام وظايف خود مرتكب ميشدود طبدق قواعدد عمدومي مربدوط بده
مسئوليت مدني مسئول است.
فصل چهارم  :مقررات مالي
ماده –39ابتدا سال مالي تعاوني اول فروردين ماه و انتها آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود باستثنا
سال اول تاسيس كه ای تاريخ تشكيل تا پايان اسفند ماه است.
ماده –41هيئت مديره موظف است نسخها ای گزارشدها ,صدورتها مدالي تدا پايدان دوره ای قبيدل تراینامده و
حسابها عملكرد و سود و یيان  ,پيشنهاد نحوه تقسيم سود خالص و بودجه پيشنهاد سال بعد را پس ای آمداده
شدن حداكثر تا  31روی قبل ایتاريخ تشكيل جلسه مامع عمومي عاد ساالنه برا رسيدگي به بایر تسدليم
نموده و عالوه بر آن هر سه ماه يكبار ترای آیمايشي حسابها تعاوني را همراه با تازيده و تحليدل فعاليدت سده
ماهه تعاوني تهيه و در اختيار بایر قرار دهد و نسخها ای آنها را نيز به ویارت تعاون ارسال دارد.
ماده –41هريك ای اعضا در صورت مشاهده نقص يا تخلف در اداره امور تعاوني ميتواند گزارش و يا شكايات خدود
را به بایر اعالم نمايد و در صورت عدم اخذ نتياه و باقي بودن بر شكايت ,با ویارت تعداون مكاتبده كندد .هيئدت
مديره مكلف به اجرا نظر ویارت تعاون مزبور كه به طور كتبي و رسمي ابالغ ميشود خواهد بود.
مديران تعاوني موظفند با كارشناسان ,حسابر يا حسابرسان منتخدب ویارت تعداون همكدار بنمايندد و كليده
اسناد و مدارك مورد نيای را در اختيارشان قرار دهند.
ماده –42در تهيه و تنظيم اسناد حسابدار و دفاتر قانوني و صورتها مالي  ,رعايت اصول و موایين  ,روشها متداول و

قابل قبول و قوانين و مقررات جار الزامي است.

ماده -43هدايا و كمكها بالعوض در صورتي كه ای طرف اعحاء كننده برا مصرف خاصي تعيين نشدده باشدد اگدر
نقد باشد بحساب درآمد و اگر غير نقد باشد تقويم وبه حساب درآمد منظور خواهد شد.
ماده -44افتتاح هر نوع حساب نزد بانكها ,صندوق تعاون و ساير مؤسسات اعتبار  ,پس ای تصويت هيأت مدديره بدا
امضاها ماای معرفي شده ای طرف هيأت مديره امكان پذير خواهد بود.
ماده -45سود خالص تعاوني در هر سال مالي به ترتيب یير تقسيم ميشود:
- 1ای حداقل پنج درصد به باال با تصويب مامع عموم عاد  ,به عنوان ذخيره قانوني منظور ميشود.
- 2حداكثر پنج درصد ای سود خالص بعنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مامع عمومي عداد
به حساب مربوطه منظور ميگردد و نحوه مصرف آن با تصويب مامع عمومي عاد
- 3درصد ای سود جهت پاداش به اعضاء ,كاركنان ,مديران و بایرسان بده پيشدنهاد هيدأت مدديره و تصدويب مامدع
عمومي عاد تخصيص داده ميشود.
- 4پس ای وضع وجوه فوق باقيمانده سود خالص به نسبت سهام تقسيم ميگردد.

تبصره -1ذخيره قانوني تا یماني كه مبلغ كل ذخيره حاصل ای درآمدها مذكور به ميدزان يدك چهدارم معددل
سرمايه سه سال اخير تعاوني نرسيده باشد الزامي است.
تبصره -2تعاوني ميتواند با تصويب مامع عمومي عاد تا حداكثر يك دوم ذخيدره قدانوني را جهدت افدزايش
سرمايه خود به كار برد .استفاده مادد ای باقيمانده آن جهت افزايش سرمايه ماای نيست.
تبصره -3هيئت مديره ميتواند ای محل اندوخته احتياطي با تصويب مامع عمومي عاد مبلغي را برا انادام
امور خيريه و عام المنفعه تخصيص دهد.
فصل پنجم  :مقررات مختلف
ماده -46انحالل ,ادغام يا تغيير مواد ای اساسنامه تعاوني كه مغاير شروط و قراردادها منعقد با مندابع تدأمين
كننده اعتبار و كمك مالي و امكانات مختلف و سرمايهگذار و مشاركت باشد موكول به موافقت مراجدع مدذكور
خواهد بود.
ماده -47در صورتيكه مامع عمومي فوقالعاده تغييراتي ای مواد اساسنامه را تصويب كند درصورت تأئيد ویارت
تعاون (ای جهت انحباق با قانون بخش تعاوني) معتبر خواهد بود.
ماده -48كليه اموالي كه ای منابع عمومي دولتي و بانكها در اختيار تعاوني قرارگرفته با انحالل آن بايد مسدترد
شود.
ماده -49ادغام تعاوني يا انحالل آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاوني و آئين نامههدا اجرائدي مربدوط
ميباشد.

ماده -51در صورت بروی اختالف بين تعاوني و اعضا آن موضوع اختالف به داور مرضي الحرفين و در صورت
اختالف بين تعاوني و ساير شركتها تعاوني  ,موضوع اختالف برا داور بصورت كدخدا منشي به اتاق تعاون
و در ساير حاالت به مراجع ذيصالح قانوني ارجاع خواهد گرديد.
اين اساسنامه در  51ماده و  27تبصره در مامع عمدومي  . . . . . . . .مورخده  . . . . . . . .بده تصدويب رسديد و
آنچه در آن پيش بيني نشده تابع قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهور اسالمي ,قانون شدركتهدا تعداوني (در
موارديكه به قوت خود باقي است) ,آيين نامهها ,دستورالعملها قانوني و قرارها منعقده بين شركتو اعضداء و
يا مؤسسات طرف قرارداد ميباشد.

