
منابع طبیعی و آبخیز دارياساسنامه اتحادیه شرکتهاي تعاونی کشاورزي   

)ندارد سازمان را هنوز مصوبه هیات مدیرهاین اساسنامه (  
  

  مدت و مرکز،  نام:  اول فصل
  منـابع طبیعـی و آبخیـز داري    اتحادیـه شـرکتهاي تعـاونی کشـاورزي    :  نام اتحادیـه  -1مـاده  
  .است که دراین اساسنامه به اختصاراتحادیه نامیده می شود ...............

  .استان می باشد )تابعه .........(ملیات اتحادیه شهرستانهايحوزه ع -2ماده 
 هیأت مدیره ممکـن  است و با تصویب) مرکز استان(  .............مرکز اتحادیه درشهرستان  -3ماده 

  .داخل و یا خارج ازحوزه عملیات خود دایر نماید شعب یا نمایندگیهایی در است
  .محدود استمدت اتحادیه از تاریخ تأسیس نا -4ماده 

  عملیات حدود و موضوع : دوم فصل
  :اهداف ) 5(ماده 
 ترویج و تحکیم مشارکت ، همکاري و تعاون عمومی .1

تامین نیاز هاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی اعضاء در راستاي کمک به تحقق  .2
 عدالت اجتماعی

 اعضاء توانارتقاء سطح  .3

 جلوگیري از مهاجرت اعضاء .4

 و آبخیز داري نابع طبیعیفعالیت در راستاي توسعه م .5

  
  
  

  :موضوع شرکت  ) 6(ماده 
در زمینـه هـاي    و آبخیـز داري  حفظ ، احیاء ، اصالح و بهره بـرداري اصـولی و پایـدار منـابع طبیعـی     

جنگل ، مرتع ، بیابان ، حوزه هاي آبخیـز ، مرتعـداري ، بیابـان زدایـی ، فعالیـت هـاي آبخیـزداري ،        
نگل داري ، گسترش فضاي سبز و پوشش گیـاهی ، زراعـت   حفاظت و حمایت ،  جنگل کاري ، ج

  .چوب ، گیاهان دارویی ، پرورش دام و حشرات مفید ، شیالت و سایر فعالیت هاي مرتبط 
  

  :حدود و عملیات شرکت  ) 7(ماده 
 تهیه و اجراي طرح هاي حفظ ، احیاء ، اصالح و بهره برداري اصولی و پایدار منابع طبیعـی  .1

رایه مشاوره فنی ، اجرایـی ، ترویجـی و مـدیریتی بـه اشـخاص حقیقـی و       و ا و آبخیز داري



  اتحادیـه حقوقی براي بهبود شرایط و افزایش کمی و کیفی محصوالت و خدمات موضـوع  
. 

با تاکید بر بکار گیري کارشناسان تعیین صالحیت شده  اتحادیهانجام فعالیت هاي موضوع  .2
 .بعنوان ناظر یا مشاور فنی  آبخیز داري و عضو نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

از جمله طرح هـاي مرتعـداري    و آبخیز داري می تواند کلیه طرح هاي منابع طبیعی اتحادیه .3
بذر پاشی ، کپه کاري ، نهالکاري ، قرق مراتـع ، تهیـه بـذور مرتعـی ، طـرح هـاي        از جمله

نهالکـاري ،   از جملـه ذخیره نزوالت آسمانی ، احداث آبشخور و طرح هاي بیابـان زدایـی   
از بذر پاشی ، ایجاد باد شکن و مالچ پاشی و طرح هاي مربوط به فعالیت هاي آبخیـزداري  

احداث انواع سد ، بند ، بانکت و عملیات حفاظت آب و خاك و همچنین طرح هاي  جمله
بهره برداري شامل کاشت و توسعه رویشـگاه هـاي جنگلـی و مرتعـی و گیاهـان دارویـی و       

شناسایی رویشگاه هاي جنگلی ،  از جملهطرح هاي جنگل کاري و جنگل داري صنعتی و 
زراعت چوب ، جنگل کاري و ایجاد فضاي سبز و ایجاد و احداث پارك هـاي جنگلـی و   

اجـراي کمربنـد    از جملـه همچنین طرح هاي حفظ و حمایت از عرصـه هـاي منـابع طبیعـی     
و کنترل آفات و بیماري هاي گیاهی حفاظتی ، عملیات پیشگیري وکنترل حریق ، شناسایی 

 .به انجام رساند  را با همکاري شرکتهاي عضو حوزه عمل وفعالیتهاي آبخیز داري ،

ایجاد واحد هاي  مربوط به فعالیت هاي موضوع شرکت از قبیـل واحـد هـاي مرتعـداري ،      .4
نیـاز  جنگلکاري ، جنگلداري، آبخیزداري ، بیابان زدایی و طبیعت گردي و تاسیسات مورد 

 .جهت بهره برداري مشترك اعضاء  اتحادیه و مرتبط با فعالیت

انجام عملیات جمع آوري ، نگهداري اصولی، فرآوري وتبدیل ، بسته بندي ، حمل و نقل ،  .5
 . اتحادیهبازاریابی و فروش محصوالت جنگلی ، مرتعی ، دامی و کشاورزي اعضاء و 

 . اتحادیها توجه به نوع و رشته فعالیت در انجام خدمات به منظور بهبود حرفه اي اعضاء ب .6

ایجاد صنایع فرآوري تبدیلی و تکمیلی موضـوع فعالیـت شـرکت و تاسیسـات و تجهیـزات       .7
درجه بندي ، بسته بندي ، نگهداري اصولی ، انبار سرد و سرخانه با رعایت مـوازین فنـی و   

بـا موضـوع فعالیـت     قانونی و ایجاد مراکز تعمیرگاهی ماشین آالت و تجهیزات فنی مـرتبط 
 . اتحادیه

از  اتحادیـه بـا رعایـت موضـوع     اعضـاء انجام هرگونه معامالت مجاز جهت تامین نیاز هـاي   .8
قبیل تهیه بذور ، نهال ، نشاء ، کود هـاي حیـوانی و شـیمیایی ، سـموم دفـع آفـات نبـاتی و        

 .حیوانی 



ررات وکسـب   می تواند خدمات وکاالي تولیدي خـود و اعضـاء را بـا رعایـت مقـ      اتحادیه .9
مجوز هاي الزم از مراجع ذیصالح به خارج کشور صـادر و نیـاز هـاي خـود و اعضـاء را از      

 .خارج وارد نماید 

می تواند با برگزاري نمایشگاه ویا حضور در نمایشگاه هاي داخلی و خـارجی ویـا    اتحادیه .10
ریـابی و  ایجاد نمایندگی یا شعبه در داخل یا خـارج کـاال و خـدمات تولیـدي خـود را بازا     

 .عرضه نماید 

مکلف است به منظور ارتقاء دانش و مهارت هـاي فنـی و شـغلی اعضـاء و مـدیران       اتحادیه .11
شامل مدیرعامل ، اعضاي هیئت مدیره و بازرسـان ، از طریـق روش هـاي روزآمـد      اتحادیه

 و آبخیـز داري  حفظ، احیاء ، توسعه ، اصالح و بهره برداري پایدار و اصولی از منابع طبیعی
با همکاري و مشارکت با موسسات و ارگان هاي ذیربط و همچنین حضـور ایشـان در دوره   

 .هاي آموزشی مربوطه اقدام نماید

می تواند با اتخاذ تدابیر الزم جهت تامین منابع مـالی و اعتبـاري مـورد نیـاز خـود و       اتحادیه .12
شـاورزي وسـایر   اعضاء از طریق بانک ها ، صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبیعی و ک

 .موسسات مالی و اعتباري داخلی و خارجی اقدام نماید 

می تواند با اتخاذ تدابیر الزم و با تصویب مجمع عمومی عادي به عضویت اتحادیه  اتحادیه .13
هاي استانی و ملی منـابع طبیعـی یاهریـک از شـاخه هـاي آن عضـویت یابـد و یـا در سـایر          

 .نابع طبیعی مشارکت نماید اتحادیه ها یا تعاونی هاي کشاورزي و م

می تواند با اتخاذ تدابیر الزم نسبت به پـذیرش نماینـدگی ارگـان هـا و نهـاد هـاي        اتحادیه  .14
دولتی ، تعاونی و یا خصوصـی از جملـه صـندوق هـاي حمایـت از توسـعه منـابع طبیعـی و         

اي کشاورزي ویا سایر موسسات مالی اعتباري را جهت انجـام امـور مربوطـه اقـدام و یـا بـر      
 .انجام فعالیت هاي موضوع شرکت به سایرین نمایندگی اعطا نماید 

می تواند با اتخاذ تدابیر الزم نسبت به خرید سهام  ارگان ها و نهـاد هـاي دولتـی ،     اتحادیه .15
و  و آبخیز داري تعاونی و یا خصوصی از جمله صندوق هاي حمایت از توسعه منابع طبیعی

وســتایی ، ســازمان تعــاون مصــرف شــهر و روســتا   کشــاورزي ، ســازمان مرکــزي تعــاون ر 
 .وموسسات مالی اعتباري خریداري و سرمایه گذاري نماید 

و در صورت قبول طرف دعـوي ، موضـوع بـه داوري     اتحادیهدرصورت بروز اختالف بین  .16
و نظریه داوري براي طرفین دعوي الزم االجرا می باشد  اتحادیه نظارت و هماهنگی ارجاع

. 

 .فعالیت هاي مرتبط با اهداف شرکت  انجام سایر .17
  



می تواند براي دستیابی به اهداف  خود ، با رعایت مقررات  و مفاد قرارداد  اتحادیه)  تبصره یک 
هاي منعقد شده و همچنین مفـاد طـرح هـاي مصـوب ، از سـرمایه و ذخـایر موجـود خـود و یـا          

ز توسـعه بخـش کشـاورزي    امکانات  بخش دولتی ، عمومی و تعاونی ، صندوق هاي حمایت ا
، صندوق تعاون و یا سایر اشخاص حقیقـی و حقـوقی    و آبخیز داري ویا زیر بخش منابع طبیعی

  .بصورت هدایاي نقدي و غیر نقدي و یا اعتبارات و تسهیالت استفاده نماید 
  

ت در صورتی که در زمینه نوع و نحوه کار و اشتغال ، وسایل ، تجهیزات ، ماشین آال) تبصره دو 
و سایر موارد مربوطه ، ضوابط و مقرراتـی   اتحادیه، تاسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی 

  .از طریق ارگان دولتی و یا عمومی وضع شده باشد ، شرکت مکلف به رعایت است 
  

می تواند مصالح ، وسایل ، تجهیزات ، ماشین آالت ، تاسیسات ، انبـار هـا و    اتحادیه )تبصره سه 
ها و دیگر نیازمندي هاي خود را از طریق مقتضی و مقرون به صرفه تـامین نمـوده و در    کارگاه

درموسسـات تولیــدي ، تعــاونی و دیگـر نهــاد هــاي    اتحادیــهجهـت تحقــق اهـداف و موضــوع   
اقتصادي سرمایه گذاري کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسـات دولتـی و غیـر    

  .دولتی نماید 
  

نیاز به اخذ مجوز   اتحادیهدر صورتیکه براي انجام هریک از فعالیت هاي موضوع  )تبصره چهار 
  .از مراجع ذیصالح قانونی باشد ، شرکت موظف به اخذ آن است 

  
در خصوص عملیات اعتباري و معامالت با غیـر اعضـاء در چـارچوب آیـین      اتحادیه )تبصره پنج

  .عادي برسد ، اقدام می نماید نامه هاي مربوطه شرکت که به تصویب مجمع عمومی 
  

  عضویت شرایط:  سوم فصل
منـابع  کشـاورزي   هـاي  مدیره براي کلیه تعـاونی  هیأتعضویت دراتحادیه با تصویب  -6ماده 
  :که واجد شرایط زیر باشند آزاد است  و آبخیز داري طبیعی

  .درحوزه عملیات اتحادیه واقع باشند -1
  .یت مشابه عضو نباشددر اتحادیه تعاونی با موضوع فعال -2
که خودبخود حاکی از قبول  تعاونیمدیره  هیأتتسلیم درخواست کتبی عضویت با امضاي  -3

عضو، میزان سرمایه  اساسنامه ومقررات اتحادیه است به انضمام اطالعات کامل و جامعی از تعداد
  .و عملیاتی که تا آن وقت بعمل آورده و شعاع حوزه عملیات اتحادیه



  .خت حداقل بهاي یک سهمپردا -4 
تعاونی عضو مکلف است سهام خود را متناسب با تعداد اعضـاء و حجـم معـامالت     -1تبصره 

گردد افزایش دهـد و درصـورت تمایـل    میمدیره اتحادیه تعیین  هیأتخود با اتحادیه که از طرف 
  .مدیره اتحادیه بیش از حد معین شده سهام خریداري کند هیأتمی تواند با موافقت 

عضو اتحادیه می تواند بهاي سهام خریداري را به جز نخستین سهم که نقدي اسـت   -2تبصـره  
به اقساط ماهانه متساوي که درهرحال از ده قسط تجاوز نکند بپردازد، درایـن صـورت پرداخـت    
سود سهام از تاریخ عضویت به سهامی تعلق می گیرد که کل بهاي آن از طـرف عضـو پرداخـت    

  .شده باشد
هاي عضو متعهدند بدون اجازه اتحادیه در حوزه فعالیت اتحادیـه هـاي دیگـر     تعاونی -7ماده 

عضو فعالیتهاي مشابهی ننمایند مگر با موافقت اتحادیه مربوطه واتحادیـه و در صـورت اخـتالف،    
  .قاطع خواهد بودنظارت و هماهنگی حوزه عمل نظر اتحادیه 

مدیره اتحادیه است ولی رد عضـویت   هیأتقبول یا رد تقاضاي عضویت درصالحیت  -8ماده 
کنـد مگـر   نمیپیدا به سبب عدم کفایت ظرفیت فنی تأسیسات و وسایل و امکانات اتحادیه تحقق 

  .مدیره اتحادیه وموافقت کتبی اکثریت آنهاتباحضور کلیه اعضاي اصلی هیأ
  .خروج از عضویت در هرموقع اختیاري است  -9ماده 
یه درصورت تحقق یک یا چند مورد زیر بـه تشـخیص خـود مـی     مدیره اتحاد هیأت -10ماده 

تواند عضو اتحادیه را پس از رسیدگی اخراج و مراتب را بنحو مقتضی به اطالع عضو اخراج شده 
  :برساند 

  .عدم انجام مصوبات و تصمیمات اتحادیه در حدود این اساسنامه - 1
  .ن بدون عذر موجهعضو در مقابل اتحادیه استا تعاونیعدم اجراي تعهدات  - 2
  .انجام کارهایی که لطمه به اعتبار اتحادیه استان وارد آورد - 3
  .تشبث به وسایل متقلبانه در معامالت  با اتحادیه استان - 4
  .برخالف اساسنامه اتحادیه عملیاتیه باقدام  -  5
  .مدیره اتحادیه هیأتنداشتن فعالیت به تشخیص  - 6
  .ارف با اتحادیه حداقل براي مدت یک سالعدم انجام معامله در حدود متع - 7

بوسیله بازرس یـا بازرسـان و یـا در     عضو اخراج شده حق دارد اعتراض خود را کتباً -11ماده 
تعاون روستایی استان تسلیم کند و یکـی از مقامـات مـذکور موظـف      مدیریتغیاب بازرسان به  

مطرح ومعتـرض مـی توانـد    است در نخستین مجمع عمومی عادي که تشکیل می شودموضوع را 
  . بدون حق رأي در مجمع مذکورشرکت نماید و رأي مجمع  دراین باره قطعی است

هرگاه رابطه عضوي بعلت استعفاء یا اخراج با اتحادیه قطع شود، بهاي سهم یا سـهام   -12ماده 
مربوط به سالی که عضـو مزبـور در آن سـال    (او پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان 

در مجمع عمومی حداکثر ظرف یک سـال از تـاریخ قطـع    ) رابطه عضویت را از دست داده است
  :شد خواهدرابطه عضویت بترتیب زیر پرداخت 

چنانچه اتحادیه زیان نکرده یا مبلغ زیان کمتر از رقم ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم باشد معـادل  
اي اتحادیـه مبـالغی بعنـوان زیـان     ارزش اسمی سهام بازپرداخت می شود ودرصورتیکه درحسابه



بدون داشتن ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم وجودداشته باشد و یا ارقام زیان از مبلغ ذخیره قـانونی  
غیرقابل تقسیم زیادتر باشد درصورت اول به میزان مبلغی از زیان که به تناسـب کـل سـرمایه بـه     

لتفاوت ارقام مذکور به کل سـرمایه از  سهام مربوط تعلق می گیرد و درصورت دوم به نسبت مابه ا
  .ارزش اسمی سهام کسر وبقیه به عضو پرداخت خواهدشد

مدیره اتحادیه موظف است فهرست سهامی را که تقاضاي بازپرداخت آن شده  هیأت -1تبصره 
  به مجمع عمومی عادي ساالنه اتحادیه که براي رسیدگی به ترازنامه سال مالی قبل

  .مایدتشکیل می شود گزارش ن
درصورتیکه ظرف یک سال از تاریخ قطع رابطه عضویت، ترازنامـه و حسـاب سـود     -2تبصره 

مـدیره از روي ترازنامـه و حسـاب سـود و      هیأتوزیان اتحادیه به تصویب مجمع عمومی نرسد، 
زیان که به مسئولیت خود تنظیم کرده باشد نسبت به بازپرداخت بهاي سهام عضـو اخـراج شـده    

  .سمی سهام اقدام خواهد نمودبراساس ارزش ا
بهاي سهام اعضایی که به اتحادیه بدهکارند پس از وضع بدهی آنها قابـل پرداخـت    -3تبصـره  

  .بود خواهد
  .ممتازه است اعضاء جزء مطالباتمطالبات اتحادیه از  -13ماده 

اتحادیه  مخیراست طلب خود را از عضو پس از اخطـار کتبـی و عـدم وصـول، از      –14مـاده  
ک از مطالبات آن عضو ازاتحادیه از محل مازاد برگشتی، سود سهام، سـایر مطالبـات و سـهام    هری

عضو اتحادیه برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور تکافوي مطالبات خـود را نکنـد اتحادیـه بـراي     
  .وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه خواهدکرد

  سرمایه:  چهارم فصل
 ............... سـهم  ...............  ریال اسـت کـه بـه    ...............یه مبلغسرمایه اولیه اتحاد -15مـاده  

  .ریالی تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است
مالکیت سهام وقتی محقق است که در دفاتراتحادیه بنام صاحب سهم ثبت و رسید یـا   –تبصره 

جاز اتحادیـه صـادر و در دسـت    تصدیقی مبنی بر تعداد و مبلغ سهام به امضاي صاحبان امضاي م
  .صاحب سهام باشد

 هیـأت نام وغیرقابل تقسیم  است وانتقال آن به اعضـاء بـا موافقـت     سهام اتحادیه با -16ماده 
  .گرددمیمدیره اتحادیه مجاز است و دراین صورت نقل و انتقال در دفاتر اتحادیه ثبت 

دیره اتحادیه بایستی موجه بوده و عضو توسط هیأت م تعاونیتقاضاي انتقال سهام رد  – تبصره
 31اعضاي ذینفع می توانند درصورتی که شکایتی داشته باشند اعتراضات خود را با رعایت ماده 

   .دراین مورد قاطع است اساسنامه در اولین مجمع عمومی عادي مطرح نمایند و تصمیم مجمع
  .انتقال سهام اتحادیه به غیرعضو ممنوع است -17ماده 
  سرمایه اتحادیه متغیر ونامحدود است و می توان با فروش سهام به اعضاء و -18ماده 

یا قبول اعضاي جدید سرمایه را افزایش داد و یا با بازپرداخت بهـاي سـهام بـه اعضـاء، سـرمایه      
  .اتحادیه را کاهش داد



 مـدیره اتحادیـه و   هیـأت ثبت تغییرات سرمایه اتحادیه درهرموقع از سال با تصویب  -19ماده 
  .تعاون روستایی استان در اداره ثبت بالمانع است مدیریت تأیید

بهاي سهام نیز بازپرداخـت گردیـده، درصـورت تقاضـاي      عضوي که استعفاء داده و -20ماده 
مجدد عضویت، قبول عضویت او عالوه بر شرایط مقرر دراین اساسنامه مشروط به خریـد حـداقل   

اشته است، مگراینکه وضعیت خدمات اتحادیه و یا میـزان  اتحادیه د تعداد سهامی است که قبالً در
مدیره اتحادیه بنا به مقتضیات و شرایط و دالیل موجه تعداد  هیأتفعالیتهاي عضو تقلیل یافته و یا 

  .سهام کمتري را تعیین نماید
سود ساالنه اتحادیه معادل حداکثر نرخ بهـره اوراق قرضـه دولتـی از درآمـد ویـژه       -21مـاده  
خواهدگردید و درصورت عدم تکافو یا درجریان نبودن اوراق قرضه مذکور سود سـاالنه   پرداخت

شـد و چنانچـه درآمـد ویـژه تکـافوي       سهام معادل سود سپرده بلند مدت بانکها پرداخت خواهد
مدیره و تصـویب مجمـع عمـومی     هیأتپرداخت سود سهام به اعضاء را ننماید براساس پیشنهاد 

  .اخت خواهدگردیدسود سهام تعیین و پرد
نامه هاي اتحادیه می توان انواع خـدمات ومعـامالت اتحادیـه را باهریـک از      آئیندر -22ماده 

  .اعضاء متناسب با سهام خریداري همان عضو معین نمود
  .مسئولیت اعضاء محدود به میزان سهام خریداري و تعهدي آنها می باشد -23ماده 

  اتحادیه ارکان:  پنجم فصل
  .مدیره و بازرسان هیأترکان اتحادیه عبارت است از مجمع عمومی، ا -24ماده 

  مجمع عمومی
  .العاده عادي و فوق: مجامع عمومی عالوه برمجمع عمومی مؤسس دوقسم است  -25ماده 
  :وظایف مجمع عمومی عادي عبارت است از  -الف 

زاسـتماع گـزارش   تصمیم درباره ترازنامه وحساب سودوزیان اتحادیه پس ا رسیدگی واتخاذ -1
  .مدیره وبازرسان هیأت
  .مدیره و بازرسان ویا تغییر هریک از آنها هیأتانتخاب  -2
   .تصمیم درباره گزارشها و پیشنهادات حسابرسان براساس نتایج حسابرسی از اتحادیه اخذ -3
تعیین خط مشی و برنامه هاي اتحادیه  و تصویب بودجه و تعیین ضـوابط و معیارهـاي الزم    -4

 هیأتراي حقوق و دستمزد ومیزان تضمین ابوابجمعی مدیرعامل و کارکنان اتحادیه بنا به پیشنهاد ب
  .مدیره
  .اخذ تصمیم نسبت به ذخایر وپرداخت سود سهام و مازادبرگشتی و تقسیم آن -5
مدیره درمـورد اعتبـارات درخواسـتی و یـا سـرمایه       هیأتاتخاذ تصمیم درباره پیشنهادات  -6

  .یه در اتحادیه هاي عضو و یا شرکتهاي تعاونی ومؤسسات تولیديگذاري اتحاد
  .ي اتحادیههامهناآئیننامه هاي معامالت و سایر  آئینتصویب  -7
اتخاذ تصمیم درباره شکایت عضوي کـه اخـراج شـده و یـا اتحادیـه اي کـه درخواسـت         -8

ی مرکب هیأتاع امر به مدیره پذیرفته نشده است یا ارج هیأتعضویت ویا انتقال سهام آن از طرف 
پـنج   هیأتاز پنج نفر نمایندگان حاضر در مجمع عمومی، تصمیم متخذه از طرف مجمع عمومی یا 

  .نفري دراین مورد قطعی است



تصویب گزارش تغییرات سـرمایه دردوره مـالی قبـل، همچنـین تعیـین مبلغـی کـه بابـت          -9
  .رداخت شودبازپرداخت سهام اعضاي سابق در دوره مالی بعد که باید پ

آبـزي پرورسـی و   اتخاذ تصمیم درباره عضویت اتحادیـه دراتحادیـه مرکـزي تعاونیهـاي      -10
ایران، تعاونی تولید و میزان سهام یا حق عضویت سـاالنه پرداختـی بـه اتحادیـه مرکـزي       صیادي
  .مذکور

بـا  رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره سایر اموري که به مجمع پیشنهاد می شـود و منطبـق    -11 
  .اساسنامه اتحادیه استان باشد

  :وظایف مجمع عمومی فوق العاده  -ب
  .تغییر مواد اساسنامه -1
  .ادغام اتحادیه با اتحادیه دیگر -2
  .انحالل اتحادیه -3

دعوت مجامع عمومی با قید دستورجلسه و محل وساعت و تاریخ تشکیل باید حداقل  -26ماده 
راي اعضاء و یا انتشار آگهی در جراید محلی یا الصاق آگهی روز قبل بوسیله ارسال دعوتنامه ب 15

  .آید بعملدر مراکز حوزه عمل اتحادیه یا وسایل ممکنه دیگر که اعضاء اطالع حاصل نمایند 
چنانچه دعوت مجمع عمومی به منظور رسیدگی به حساب ترازنامـه و سـود وزیـان     -1تبصره 

روز قبل از تشکیل مجمع  10که اعضاء می توانند از ساالنه باشد در دعوتنامه بایستی تصریح شود 
مـدیره و گـزارش    هیـأت       در دفتر اتحادیه حاضر و اطالعـات الزم را درخصـوص گـزارش    

  .بازرسان و ترازنامه و حساب سود و زیان و هرگونه حسابهاي دیگر کسب نمایند
د و چنانچـه دعـوت   مدیره تعیین می گرد هیأتدستور جلسه مجمع عمومی از طرف  -2تبصره 

مجمع عمومی به تقاضاي مقامات مجاز دیگر باشد، دستور جلسـه طبـق تصـمیم و تقاضـاي آنهـا      
  .خواهد بود

مدیره و یا براساس درخواست مقامات  هیأتمجامع عمومی از طرف اکثریت اعضاي  -27ماده 
  :مدیره دعوت به تشکیل می شود  هیأتو اشخاص زیر بوسیله 

  . نبازرس یا بازرسا -1
  . حداقل یک پنجم اعضاي اتحادیه -2
  . سازمان تعاون روستایی استان -3

روز از تـاریخ   20مدیره ازدعـوت تشـکیل مجـامع عمـومی ظـرف       هیأتدرصورت استنکاف 
درخواست مقامات و اشخاص مذکور، سازمان تعاون روستایی استان مـی توانـد مسـتقیماً مجمـع     

  .ورد نظراست دعوت کندعمومی را براي موضوع یا موضوعاتی که م
 هیـأت مدیره و درغیـاب او یکـی از اعضـاي     هیأت رئیسجلسات مجمع عمومی را  -28ماده 

مدیره افتتاح می کند، درجلسه مجمع عمومی ابتدا باتوجه به تعـداد نماینـدگان حاضـر درجلسـه     
جلسـه   ویک منشی و در صورت امکان سه نفر ناظر از بین نمایندگان حاضر در رئیس، نایب رئیس

  .انتخاب خواهدشد



دعـوت و  ) مـدیره  هیـأت غیر از (در مواردي که مجمع عمومی از طرف مقامات مجاز  –تبصره 
مـدیره   هیـأت مواردي که در جلسه مجمع عمومی هیچ یـک از اعضـاي    تشکیل می شود و یا در

  . حضور ندارند مسن ترین نماینده حاضر درجلسه، مجمع عمومی را افتتاح        می کند
نماینده یا نمایندگان کلیه اعضاي اتحادیه می توانند در مجامع عمومی حضور یابند و  -29ماده 

نمایندگی هر اتحادیـه عضـو، فقـط     هیأتدرجلسات مجامع اعم از عادي یا فوق العاده نماینده یا 
  .داراي حق یک رأي خواهد بود

بـدون حـق رأي در جلسـات    تواننـد  میمدیره و مدیرعامل و بازرسان اتحادیه  هیأت  –تبصره
   .مجامع عمومی شرکت نمایند

هریک از اعضاي اتحادیه می تواند استفاده از حق خود را براي حضـور و دادن رأي   -30ماده 
 تعاونیحق توکیل واگذار نماید و  بشرطعضو دیگر با وکالت رسمی  تعاونیدر مجمع عمومی به 

لکن هیچ عضـوي  . ماینده خود تفویض نمایدعضو وکیل، موضوع وکالت موکل یا موکلین را به ن
  .عالوه بررأي خود بیش ازسه رأي با وکالت داشته باشد نمی تواند

موضوعی را که جزء دستور جلسه نیست نمی توان در جلسه مجمع عمـومی مطـرح    -31ماده  
روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مـورد یـا مـوارد     5نمود، لکن هریک از اعضاء می تواند ظرف 

گري را غیر از موضوعاتی که در دعوتنامه تشکیل مجمع قید شده است بـراي طـرح در همـان    دی
مجمع توسط مقامی که مجمع عمومی را دعوت کرده است پیشنهاد کند، مقام دعوت کننده مجمـع  
مکلف است پیشنهاد مربوط را درمجمع عمومی مطرح کند تا درصورت تصویب در دستورجلسـه  

ع قرارگیرد و پیشنهاد طرح هر موضوع جدید در جلسات مجمـع از طـرف   بعد از تنفس همان مجم
مجمع و تصویب اکثریت اعضاي حاضر در جلسه  رئیسهریک از اعضاء موکول است به موافقت 

و در هردومورد اتخاذ تصمیم درباره موضوعاتی که عالوه بر دستورجلسه آگهی شـده، بـه مجمـع    
روز  30روز و دیرتـر از   20مان مجمع که نباید زودتر از پیشنهاد می شود به جلسه بعد از تنفس ه

تشکیل گردد موکول خواهد شد و درصورتی که جلسه مجمـع عمـومی بـه    ) با دعوت از اعضاء(
ه مجمع عمومی در جلسه بعد همان خواهدبود کـه در جلسـه   رئیس هیأتعنوان تنفس تعطیل گردد 

ه یک یا چند نفر از آنان در مجمـع عمـومی   مجمع قبل از اعالم تنفس انتخاب شده است مگر اینک
  . حاضرنشده باشند که دراین صورت بجاي اشخاص غایب افراد دیگري انتخاب خواهندشد

صورتجلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن در دفتر مخصوص ثبت و بـه   -32ماده 
 هیـأت ه بـه  جلسـ  رئیسو منشی و نظار می رسد و یک نسخه رونوشت آن بوسیله  رئیسامضاي 

  .مدیره ابالغ می گردد
در مواردي که بعلت تعداد کم نمایندگان حاضر درجلسـه مجمـع عمـومی، نـاظري      -1تبصره 

  .رسدمیانتخاب نشود صورتجلسه مجمع به امضاي کلیه نمایندگان حاضر در جلسه 
  . انددفاتر صورتجلسات به عنوان اسناد اتحادیه باید همواره در اتحادیه محفوظ بم -2تبصره 

تصمیماتی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات گرفته می شود براي کلیه اعضـاء    -33ماده 
  .معتبر خواهدبود اعم از حاضر و غایب نافذ و

مجمع عمومی عادي با حضور اکثریت نمایندگان اعضاء رسـمیت پیـدا مـی کنـد و      -34مـاده  
کر نتیجـه جلسـه قبـل و همـان     درصورت بدست نیامدن حدنصاب مذکور، دعوت نوبت دوم با ذ



روز بعمل آید و تاریخ تشکیل جلسه مجمع نوبـت دوم   15دستور جلسه باید حداکثر ظرف مدت 
روز بعد از آگهی تعیین شود، جلسه دوم با هرتعداد از نماینده یـا نماینـدگان اتحادیـه     15حداقل 

ورت عـدم تشـکیل   درصـ . داشت هاي عضو که حداقل از سه نماینده کمتر نباشد رسمیت خواهد
جلسه دوم هرذیحقی می تواند براي رسیدگی به موضوع یا درخواست انحالل اتحادیه به سـازمان  

  .تعاون روستایی استان ذیربط مراجعه نماید
تصمیمات مجمع عمومی عادي با رأي اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه اتخاذ مـی   -35مـاده  

 رسان که با اکثریت نسبی اعضـاي اتحادیـه خواهـد   مدیره و باز هیأتمگر در مورد انتخاب (شود 
مجمع به آن طـرف راي داده   رئیسو در صورت تساوي آراء راي طرفی قاطع خواهد بود که ) بود

  . باشد
مجمع عمومی فوق العاده با حضور نماینده یا نمایندگانی کـه حـداقل نماینـده سـه      -36مـاده  

و درصـورت عـدم حصـول ایـن حدنصـاب       چهارم اعضاي اتحادیه باشند رسمیت پیدا می کنـد 
روز دعوت نوبت دوم با ذکر نتیجه جلسه قبل وهمان دستور جلسه بعمل می آید  15حداکثر ظرف 

شـود ایـن جلسـه بـا حضـور      میروز بعد از آگهی تعیین  15و تاریخ تشکیل مجمع حداقل براي 
ه باشند رسمیت پیدا مـی  یک اعضاي اتحادی بعالوهنماینده یا نمایندگانی که حداقل نماینده نصف 

کند و درصورت عدم حصول حدنصاب مزبور مجمع براي بارسوم با همان ترتیب دعوت می شود 
و جلسه سوم مجمع با حضور هرتعداد نماینده یا نمایندگان اعضاء که نباید از سـه نماینـده کمتـر    

  .باشد رسمیت خواهدیافت
ه چهارم نماینـدگان حاضـر در جلسـه    تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با رأي س -37ماده 

  .مجمع اتخاذ می شود
مالك تشخیص تعداد نمایندگان اعضاي حاضر در جلسه مجمع عمومی، ورقه حضور  -38ماده 

  .و غیابی است که حاضران در بدو ورود آنرا امضاء می کنند
 درصورتی که در جلسه مجمع عمومی مذاکرات به اخذ تصمیم منتهـی نشـود جلسـه    -39ماده 

گردد و جلسه بعدي که منحصراً براي تعقیب مـذاکرات و اتخـاذ تصـمیم     بعنوان تنفس تعطیل می
  .ساعت بطول انجامد 48درباره دستورجلسه قبلی تشکیل می شود نباید از جلسه اول بیش از 

مجمع عمومی عادي اتحادیه حداقل هرسال یکبارتشکیل می شود و تشـکیل آن بایـد    -40ماده 
ماه از پایان سال مالی صورت گیرد و در موارد مقتضی درهرموقـع از سـال مـی     6حداکثر ظرف 

  .توان مجمع عمومی عادي را بطورفوق العاده بیش از یک مرتبه دعوت وتشکیل داد
  مدیره هیأت
عضـو   5یـا   3مـدیره اي مرکـب از    هیـأت اداره امور اتحادیه طبق اساسنامه برعهده  -41ماده 

سال از بـین اعضـاي اتحادیـه بـا رأي      3اصلی خواهدبود که در مجمع عمومی عادي براي مدت 
مدیره یک الـی دو   هیأتمخفی انتخاب می گردند مجمع عمومی همزمان با انتخاب اعضاي اصلی 

از اعضـاي اصـلی    عضو علی البدل نیز با همان شرایط انتخاب خواهد نمود تجدید انتخاب هریک
مدیره  هیأتمدیره جدید،  هیأتوعلی البدل بالمانع است وپس ازانقضاي مدت تا انتخاب وقبولی 

  .داشت سابق مسئولیت اداره امور اتحادیه را کماکان بعهده خواهد



مدیره موظف است یـک نفـر نماینـده حقیقـی از بـین اعضـاي        هیأتعضو  تعاونی -1تبصره  
  .مدیره اتحادیه معرفی نماید هیأتشرکت در جلسات زیرمجموعه خود را جهت 

درصورت استعفا، انحالل، ترك عضویت یا ممنوعیت قانونی که مـانع انجـام وظیفـه     -2تبصره 
مدیره بشود عضو علی البدل منتخب که داراي باالترین رأي مجمـع   هیأتهریک از اعضاي اصلی 

   .شود مدیره دعوت می هیأتعمومی باشد براي بقیه مدت توسط 
  .سال اول انتخاب تا پایان سال، یک سال محسوب می شود -3تبصره 

مدیره، مجمع عمومی به تقاضاي هریـک ازاعضـاي    هیأتدرصورت استعفاي جمعی  -42ماده 
مستعفی و یا علی البدل و یا بازرس یا بازرسان یایک پنجم اعضاي اتحادیه توسط سازمان تعـاون  

  .مدیره جدید دعوت می شود تهیأروستایی استان براي انتخاب 
مدیره از اکثریـت مقـرر    هیأتدرصورتیکه بدلیل استعفاء، انحالل یا ممنوعیت قانونی  -تبصره 

قـانون شـرکتهاي    26دراساسنامه براي اداره امور اتحادیه خارج گردد مجمع عمومی براساس ماده 
  . نمایدمدیره اقدام  هیأتتعاونی دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضاي 

مـدیره بـراي اداره امـور     هیأتدرفاصله مدت الزم براي انتخاب و یا تکمیل اعضاي  -43ماده 
مدیره  هیأتجاري اتحادیه با نظرسازمان تعاون روستایی استان براي جانشینی آن تعداد از اعضاي 

  زم موقتـاً مدیره شرکت نمی کنند ازمیان اعضاي اتحادیه تعداد ال هیأتکه به یکی از علل فوق در 
مدیره که بدین نحو موقتاً انتخاب می شوند عیناً همان  هیأتمسئولیت اعضاي . د شدنانتخاب خواه

  . مدیره پیش بینی شده است هیأتمسئولیتهایی است که براي 
و یـک منشـی انتخـاب     رئیس، یک نایب رئیسمدیره از بین اعضاي خود یک  هیأت -44ماده 

  .خواهدکرد
  .خواهد بود رئیسمدیره وظایف او بعهده نایب  هیأت یسرئدرغیاب  –تبصره 

مدیره وظیفه خودرا افتخاري انجام می دهند ولی هرگـاه انجـام وظیفـه     هیأتاعضاي  -45ماده 
محوله مستلزم هزینه اي  باشد آن هزینه درحـدود بودجـه جـاري برعهـده اتحادیـه خواهـدبود،       

ص خود مأمور خدمات دیگـري در اتحادیـه   مدیره که عالوه بر وظایف خا هیأتهمچنین هرعضو 
  .گردد می توان با تصویب مجمع حق الزحمه مناسبی براي این منظور پرداخت نمود

مدیره براي انجام اموراتحادیه فرد واجد شرایطی را از بین اعضـاي شـرکتهاي    هیأت -46ماده 
اهـد نمودکـه   عضواتحادیه هاي عضو ویا ازخارج، بعنوان مـدیرعامل، بطورموظـف انتخـاب خو   

مدیره و یا بازرسان نمـی تواننـد    هیأتهیچ یک از اعضاي . مدیره انجام وظیفه نماید هیأتزیرنظر
 آئـین نــحوه انتخاب و وظایـف مدیرعامل بر طبـق  . سمت مدیرعامل اتحادیه را نیز داشته باشند

  .رسید مدیره به تصویب مجمع عمومی خواهد هیأتبود که بنا به پیشنهاد  نامه اي خواهد
مدیرعامل درحدود وظایف وبرطبق برنامه اي که درآن نوع و میزان کلی معـامالت بـه    -تبصره 
بـه  مدیره رسیده باشد مجاز است هرنوع معامله را که براي اتحادیه صالح بداند و  هیأتتصویب 

مـدیره انجـام دهـد،     هیأت رئیساعضاء تشخیص بدهد طبق اصول بازرگانی با موافقت کتبی  نفع
ر درمورد پرداخت وام واعتباروتضمین از اعضاء یا دریافت اعتبارووام از بانکها و مؤسسـات و  مگ

درهرمـورد قـبالً    25ماده  6مدیره بارعایت بند  هیأتانجام معامالت غیرمنقول که بایستی موافقت 
  . تحصیل گردد



یره یـا  مـد  هیـأت  رئـیس مزبـور بـا دعـوت     هیأتمدیره بنا به قرار  هیأتجلسات   -47ماده 
براي اتخـاذ تصـمیم،   . مدیره رسمیت می یابد هیأتمدیرعامل تشکیل و با حضور اکثریت اعضاي 

  . مدیره داراي یک رأي می باشد هیأترأي اکثریت اعضاي حاضردرجلسه معتبر بوده وهرعضو 
گـردد و بـه    مـدیره ثبـت مـی    هیأتمدیره در دفتري بنام دفتر صورتجلسات  هیأتتصمیمات 
مدیره که در هرمورد نظر مخالف دارد نظریه  هیأتحاضر درجلسه می رسد، عضو  امضاي اعضاي

  .ثبت گردد دفترمذکور در  صریحاً باید او
 رئیسمدیره مساوي باشد رأي طرفی که  هیأتدرصورتیکه آراي موافق و مخالف در  -1تبصره 

  .مدیره در آن باشد مالك عمل و نافذ خواهد بود هیأت
مدیره که حداقل درطـول دومـاه تشـکیل     هیأتوجه در سه جلسه متوالی غیبت غیرم -2تبصره 

  . مدیره تلقی می شود هیأتشده باشد بعنوان استعفاء از عضویت 
  .مدیره ممنوع است هیأترأي وکالتی در جلسات  -3تبصره 

مدیره بـدون حـق رأي شـرکت نمایـد مگـر       هیأتمدیرعامل می تواند درجلسات   -48ماده 
سائل مربوط به شخص اومطرح است، دراین صورت شرکت درجلسات با اجـازه  درجلساتی که م

  .بود مدیره خواهد هیأت
استخدام و اخراج کارکنان اتحادیه براساس مقرراتی کـه ازطـرف مجمـع عمـومی       - 49مـاده  

تصویب می شود و اخذ تضمین از مدیرعامل و سایر کارکنان براساس مصوبات مجمع عمـومی و  
عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضاء به یکدیگر و اخراج عضو  همچنین درخواست

طبق مقررات اساسنامه و نظارت بر مخارج جاري و رسیدگی به حسابهاي اتحادیه و تسلیم بموقـع  
گزارش و ترازنامه ساالنه به بازرسان و مجمع عمومی و تعیین نماینده بـراي حضـور در جلسـات    

مدیره اسـت   هیأتیی که اتحادیه استان درآن عضویت دارد ازاختیارات مجامع عمومی اتحادیه ها
مدیره براي اداره امور اتحادیه در حدود اساسنامه داراي تمام اختیارات قانونی  هیأتو بطور کلی 

بوده و نسبت به کلیه مسائلی که مربوط به اتحادیه اسـت حـق اتخـاذ تصـمیم دارد تـا آنچـه از       
ست برطبق تصمیمات مجامع مذکور و نسبت به بقیه موارد رأسـاً اتخـاذ   اختیارات مجامع عمومی ا

  .تصمیم نماید
مدیره و بازرسان و همچنین عضوي را که به هـر   هیأتمدیره حق اخراج عضو  هیأت – تبصره

عنوان از جانب مجمع عمومی وظیفه یا مأموریتی به وي محول شده است ندارد و اتخاذ تصمیم در 
  .مجمع عمومی عادي اتحادیه استاینگونه موارد با 

یا با وکالت بـا حـق    مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و می تواند مستقیماً و هیأت - 50ماده 
  .توکیل ولو مکرر این  نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند

  .قابل موکل استمدیره در مقابل اتحادیه مسئولیت وکیل در م هیأتمسئولیت 
کلیه چک ها، قراردادها واسناد و اوراقی که ایجاد تعهد براي اتحادیه نماید و یا تمـام   -51ماده 

مدیره به منظور اداره امـور   هیأتویا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد به استثناي مواردي که 
مـدیره و   هیـأت  سرئـی مدیره بـا امضـاي    هیأتجاري ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب 

حق امضـاء دارد   رئیسمدیره نایب  هیأت رئیسمدیرعامل و مهراتحادیه معتبرخواهد بود درغیاب 



مدیره کـه بـه امضـاي     هیأتولی اوراق عادي با امضاي مدیرعامل صادرخواهدشد مگر مراسالت 
  .مدیره صورت خواهد گرفت هیأت رئیس

ـ  هیأتمدیرعامل می تواند درصورت تصویب  –تبصره دیره شـخص واجدشـرایطی را بـراي    م
انجام دادن بخشی از وظایفی که بعهده دارد بعنوان معاون مدیرعامل تعیین و منصوب کنـد درایـن   

  . صورت مسئولیت اعمال معاون مدیرعامل  بعهده مدیرعامل خواهد بود
ي مدیره تنظیم و به مجمـع عمـومی عـاد    هیأتنامه هاي داخلی اتحادیه بوسیله  آئین -52ماده 

 هیـأت نامـه تـدوینی    آئینپیشنهاد می شود و مادامی که به تصویب مجمع عمومی نرسیده برطبق 
مدیره ملزم است در اولین مجمع عمومی عادي که تشکیل می شـود   هیأت شد، مدیره عمل خواهد

  .نامه مربوط را به مجمع پیشنهاد نماید آئین
می دهد و هـیچ یـک از اعضـاي     مدیره وظایف خود را بصورت جمعی انجام هیأت -53ماده 
ً اسـتفاده کنـد مگربـا داشـتن وکالـت یـا        مدیره منفردا هیأتمدیره حق ندارد از اختیارات  هیأت

مدیره مشترکاً مسئول جبران هرگونه زیـانی هسـتند    هیأتاعضاي . مدیره هیأتنمایندگی از طرف 
  .وارد شود که در نتیجه اعمال آنان و یا عدم رعایت مقررات مربوط به اتحادیه

مدیره منفرداً و بدون داشتن وکالت یا نمایندگی از  هیأتدرصورتیکه هریک از اعضاي  -تبصره 
 مدیره دست به اقدامی بزند که موجب ضرروزیان اتحادیه شود شخصاً مسئول خواهد هیأتطرف 

  . بود وجبران خسارت برعهده او است
 ی تواند سمت بازرس یا مدیریت عامل یامدیره اتحادیه نم هیأتهیچ یک از اعضاي  -54مـاده  
مدیره اتحادیه تعاونی دیگري را با موضوع عملیات مشابه داشته باشد و یـا بطـور    هیأتعضویت 

ی که رقابت با فعالیتهاي موضوع عمل اتحادیه محسـوب شـود اقـدام    بعملمستقیم و یا غیرمستقیم 
ارتکاب بزه محکومیت مـؤثرکیفري   محجورین یا ورشکستگان به تقصیر و کسانی که بعلت. نماید

مدیره و بازرس یا بازرسان و مـدیرعامل اتحادیـه را داشـته     هیأتدارند نمی توانند سمت نماینده 
  .باشند

مدیره موظف است ظرف یک ماه از تـاریخ تشـکیل مجمـع عمـومی      هیأتنخستین  -55مـاده  
  .مؤسس براي ثبت اتحادیه در مراجع ذیصالح اقدام نماید

  بازرسان 
بین اعضاء یک یا دو بازرس براي مدت یک سال مالی انتخاب مـی   مجمع عمومی از -56ماده 

  . انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بالمانع است. نماید
اتحادیه بازرس موظف است یک نفر نماینده حقیقی زیرمجموعه خود را که ترجیحـاً   -1تبصره 

  . معرفی نماید در امور حسابداري آشنایی داشته باشد به اتحادیه
مادام که جانشین بازرس یا بازرسان از طرف مجمع عمومی تعیین نشده و آنها قبولی  -2تبصـره  

خود را اعالم نکرده باشند بازرس یا بازرسان سابق مسئولیت داشته و باید وظایف خـود را انجـام   
   .دهند

ـ    -3تبصره  اي نسـبی وسـببی   کسانی که از اتحادیه هاي عضو حقوق دریافت مـی دارنـد، اقرب
مدیره و همچنین مدیرعامل اتحادیه تادرجه سوم وهمسران اشـخاص مـذکورحق    هیأتنمایندگان 

  . انتخاب شدن  به عنوان نماینده و یا نمایندگان بازرس اتحادیه را ندارند



درصورت انحالل، استعفاء یامنع قانونی که مانع انجام وظیفـه بـازرس یـا بازرسـان      -4تبصره 
ومی عادي بطورفوق العاده براي انتخاب بازرس یا بازرسان جدید براي بقیـه مـدت   شودمجمع عم

مادام که بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده اند  بازرس باقیمانده وظـایف  . دعوت خواهدشد
  .داد مقرره را انجام خواهد

  :وظایف بازرس یا بازرسان بشرح زیراست  -57ماده 
نامه هـاي مصـوب و    آئینه امور اتحادیه با مقررات اساسنامه و نظارت بر انطباق نحوه ادار -1

تواننـد هرموقـع کـه    مـی تصمیمات مجامع عمومی، براي این منظور هریک از بازرس یا بازرسـان  
یات جاري اتحادیه لطمه وارد نشود کلیه حسابها و دفاتر و اسـناد و  بعملمقتضی بدانند بنحوي که 

هاي بهادار و موجودي کاال وغیره را شخصاً ودرصورت لزوم مدارك مالی و دارایی نقدي و برگ 
  .با استفاده ازکارشناس رسیدگی نمایند

مـدیره   هیأت  درصورت مشاهده خالف و بی ترتیبی در امور اتحادیه باید مراتب را کتباً به  -2
  .اعالم و رفع نقیصه و یا تغییر رویه را درخواست نماید

حـداقل سـالی دوبـار و مخصوصـاً رسـیدگی بـه حسـابها و        رسیدگی به حسابهاي اتحادیه  -3
   روز قبل از جلسه مجمع 20ترازنامه ساالنه و بودجه پیشنهادي هیأت مدیره و اعالم نظرتا 

  .عمومی ساالنه
دربودجه ساالنه اتحادیه مبلغ کافی براي رسیدگی به حسابها و ترازنامه اتحادیـه بایـد    –تبصره 

ز از محل آن بازرس یا بازرسان یا مجمع عمومی بتواند با اسـتفاده  پیش بینی گردد تادرصورت نیا
از کارشناس ذیربط به ترازنامه و حسابهاي اتحادیه رسیدگی نموده و گزارش الزم جهت ارائـه بـه   

  .مجمع تهیه نماید
  .دعوت مجامع عمومی در موارد پیش بینی شده در اساسنامه -4
ازمان مرکزي تعاون روستایی ایران و حسابرسـانی  نظارت براجراي پیشنهادات و تذکرات س -5

  .مجمع عمومی    که ازاتحادیه حسابرسی کرده اند و تقدیم گزارش الزم دراین زمینه به 
مدیره  هیأت   طرح شکایت عضو اخراج شده یا اتحادیه اي که تقاضاي عضویتش از طرف  -6

  .پذیرفته نشده در نخستین مجمع عمومی عادي
مدیره براي حل مسائل و  هیأتبازرس یا بازرسان تشخیص دهند تشکیل جلسه درصورتیکه  -7

مزبـور   هیأت رئیسمدیره را از  هیأتمشکالت مفید به فایده خواهد بود می توانند تشکیل جلسه 
  .درخواست نمایند

بازرس یابازرسان حق دخالت مستقیم دراموراتحادیه را ندارند و می تواننـد بـدون    - 58مـاده  
مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسـائل جـاري اتحادیـه     هیأتدرجلسات  حق رأي

  .شودمیمدیره با امضاي آنها درج  هیأتاین نظرات درصورتجلسه . اظهار دارند
درصورتی که هریک ازبازرس یا بازرسان ضمن انجام وظیفه خود تشـخیص دهـد کـه      –59ماده 

لفاتی شده اسـت و عملیـات آنهـا مخـالف اساسـنامه و      هیأت مدیره درانجام وظایف خودمرتکب تخ
تصمیمات مجامع عمومی و مقررات و آئین نامه هاي مصوب می باشد باید مجمـع عمـومی را بـراي    

  .رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم الزم دعوت نماید



که انجـام  خدمات بازرس یا بازرسان دراتحادیه افتخاري وبال عوض اسـت ودرصـورتی   -60ماده 
  .وظیفه محوله مستلزم هزینه اي باشد پرداخت آن بعهده اتحادیه خواهد بود

  مالی مقررات:  ششم فصل
ابتداي سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انتهاي آن آخر اسفندماه همان سال است  -61ماده 

  .تبه استثناي سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفندماه همان سال اس
مدیره موظف است نسخه اي از صورتحسابها و حساب سود و زیان و ترازنامه  هیأت -62ماده 

روز قبل از تشکیل مجمـع عمـومی سـاالنه بـراي      40ساالنه اتحادیه را پس از آماده شدن حداقل 
رسیدگی به بازرسان تسلیم نماید، عالوه براین ظرف یک هفته نسخه اي ازآنرا بـه سـازمان تعـاون    

  .ایی استان ارسال داردروست
روز قبـل از تشـکیل مجمـع عمـومی      10هاي عضو می تواند ظرف  تعاونیهریک از  –تبصره 

ساالنه به دفتر اتحادیه مراجعه و ترازنامه و حساب سـود وزیـان و گـزارش عملیـات اتحادیـه را      
  .مطالبه و دریافت نماید

یی که براي فـروش تعیـین شـده بـه     درترازنامه اي که تنظیم می شود تمام موجودیها -63ماده 
بهاي تمام شده یا بهاي روز، هرکدام کمتر باشد ارزیابی و دارایی هاي ثابت به بهاي تمام شده در 
. ترازنامه ذکرمی شود و از نظر استهالك ساالنه برطبق قوانین ومقررات مربوط عمل خواهـد شـد  

سازمان مرکزي تعاون روسـتایی   أییدتبستانکاریهایی که با تصویب مجمع عمومی عادي اتحادیه و 
 تسویهاز حساب مذکور  اختیاريایران غیرقابل وصول تشخیص داده شود درصورت وجود ذخیره 

دارایـی در ترازنامـه    جـزء و درغیراین صورت به حساب هزینه اتحادیه منظور می شـود و نبایـد   
  . منظور گردد

ـ      -64ماده  دها پـس از کسـر هزینـه هـا و     درآمد ویژه اتحادیـه عبـارت اسـت از جمـع درآم
  .استهالکات دریک دوره مالی

درآمد ویژه ساالنه اتحادیـه پـس از تصـویب مجمـع عمـومی بترتیـب زیـر تقسـیم          -65ماده 
  :خواهدشد 

از  1درصد به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم منظور می شود با رعایت بند  12حداقل  -1
  .قانون شرکتهاي تعاونی 15ماده 
اتحادیه نظارت و هماهنگی تعاونیهـاي  صد  به منظور آموزش و توسعه تعاون دراختیار در 3 -2

نامـه اي کـه بوسـیله سـازمان      آئینگذاشته می شود تا بموجب  روستایی و کشاورزي حوزه عمل
  .مذکور تنظیم می شود به مصرف برسد

مدیره و تصویب  هیأتبه پیشنهاد  اختیاريدرصد از سود خالص بعنوان اندوخته  5حداکثر  -3
مجمع عمومی به حساب مربوطه منظور می گردد و نحوه مصرف آن بـا تصـویب مجمـع عمـومی     

  .است
درصد درآمد ویژه اتحادیه را جهت تهیه امکانـات الزم، تقویـت و توسـعه تعاونیهـاي      20 -4

روستایی، برگزاري نمایشگاهها، احداث ساختمان و تأسیسـات و فروشـگاهها، تبلیغـات، جـذب     
روي انسانی، جبران زحمات و تشویق نیروهاي شبکه تعاونیهـاي روسـتایی و سـازمان و انجـام     نی



مـدیره سـازمان    هیـأت  تأییـد هرگونه هزینه هاي ضروري پیش بینی نشده اختصاص دهد کـه بـا   
  .مرکزي تعاون روستایی ایران مورد استفاده قرارگیرد

ص مجمـع عمـومی صـرف    درصدي ازدرآمد ویژه جهت پاداش کارکنـان وحسـب تشـخی    -5
  . سایرپیشنهادات خواهد شد

پس از تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان در مجمع عمومی بـا رعایـت مقـررات ایـن      -6
  .اساسنامه سود سهام به اعضاء پرداخت خواهد شد

درصورتی که وجهی باقیمانده باشد بنام مازاد برگشتی به نسبت معامالت اعضاء و اشخاص  -7
احتساب و مازاد برگشتی متعلق به معامالت با غیرعضوبه حساب ذخیـره قـانونی    غیرعضواتحادیه

غیرقابل تقسیم منظور می گردد و مازاد برگشتی مربوط به معامالت اعضـاء بـه نسـبت معـامالت     
  .هریک به آنان پرداخت می شود

گشـتی  اتحادیه می تواند حساب هررشته ازمعامالت را جداگانـه نگهـداري و مازادبر   -1تبصره 
نامه اي که به تصویب مجمع عمومی عـادي   آئینهررشته را با رعایت قانون شرکتهاي تعاونی طبق 

  .اتحادیه برسد تقسیم نماید
اتحادیه مبالغی را که بابت سود سهام ومازادبرگشتی به اعضـاء تعلـق مـی گیـرد در      -2تبصره 

  .مقابل بدهی سررسیده آنها تهاتر می کند
  .تواند هدایاي اشخاص حقیقی و حقوقی را قبول و نیز پرداخت نمایداتحادیه می  -66ماده 

هدایا و عطایا درصورتی که از طرف هدیه کننده براي اموري که مربـوط بـه هزینـه     -1تبصـره  
هاي جاري اتحادیه منظور می شود اختصاص داده نشده باشد به حساب ذخیـره قـانونی غیرقابـل    

  .تقسیم منظور می شود
 10هدیه و انجام هزینه هایی از این قبیل از طرف اتحادیـه، تـا سـقف حـداکثر     دادن -2تبصره 

  .درصد ذخیره قانونی سال قبل اتحادیه، به حساب هزینه ها منظور خواهد شد
زیان اتحادیه در حساب زیان نگهداري می شود تا از محل درآمد سالهاي بعد تسویه  – 67ماده 

ساالنه را با تصویب مجمع عمومی از حساب ذخیره قانونی گردد، همچنین اتحادیه می تواند زیان 
غیرقابل تقسیم تأمین نماید ولیکن نمی تواند قبل ازانتقال مبالغ برداشتی مذکور به حساب ذخیـره  
قانونی غیرقابل تقسیم یا تسویه زیان نگهداري شده در حساب زیان، درآمد سالهاي بعدي اتحادیه 

  .را تقسیم کند
ه می تواند ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم وسایر ذخایررا براي کارهاي جاري یا اتحادی -68مـاده  

  .توسعه امور اتحادیه با تصویب مجمع عمومی عادي مورد استفاده قراردهد
حسابرسی اتحادیه با نظر سازمان مرکزي تعاون روستایی ایـران انجـام مـی گیـرد و      -69ماده 

حسابرس یا حسابرسانی را براي رسیدگی به حسـابها و  بعالوه مجمع عمومی  براي خود می تواند 
  .ترازنامه پایان سال مالی اتحادیه مأمور کند

عنداللزوم در سایر بانکهـاي   مدیره اتحادیه موظف است نزد بانک کشاورزي یا هیأت -70ماده 
  .کشور حساب جاري افتتاح نماید

احتیاج از محل سرمایه و ذخایر خـود  اتحادیه می تواند براي استفاده از وجوه زاید بر -71ماده 
  :با تصویب مجمع عمومی عادي به طرق زیر عمل نماید 



  .تودیع وجوه به صورت سپرده ثابت در بانک کشاورزي و سایر بانکهاي کشور -١
  .خرید اوراق قرضه دولتی -٢

  تصفیه انحالل، ادغام،:  هفتم فصل
  ادغام

آبـزي  ت قانونی با اتحادیه هـاي تعـاونی   اتحادیه می تواند با رعایت ضوابط ومقررا -72ماده 
استان دیگرادغام شود مشروط براینکه اتحادیه هایی که در هم ادغام مـی شـوند    پروري و صیادي

  .داراي هدفها و عملیات مشابه باشند
پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق العاده هردو اتحادیه همراه با قبول مطالبـات   -73ماده 

ي ازمصوبات مجمع عمومی هردو اتحادیه براي تمام اعضـاء  اتصویب برسد و نسخهبستانکاران به 
و بستانکاران هردواتحادیه، همچنین سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران فرستاده می شود و براي 

  .قانون شرکتهاي تعاونی آگهی می گردد 25اطالع عموم بترتیب مذکور در ماده 
ی تواند تا مدت دو ماه از تاریخ نشر آگهی ادغام، نظر خود را هریک از بستانکاران م -1تبصره 

  .به اتحادیه بدهکار و سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران اعالم دارد
فوق العـاده         نسخه اي ازتصمیم ادغام باید ظرف دو هفته ازانعقاد مجمع عمومی  -2تبصره 

ت بدهیها و مطالبات آن و گزارش حسابرسـی  هریک ازاتحادیه ها همراه با آخرین ترازنامه و صور
که بدین منظور باید تهیه شود و نسخه اي از آگهی ادغام کـه منتشـر شـده اسـت بـراي سـازمان       

  .مرکزي تعاون روستایی ایران ارسال گردد
هریک ازاعضاي اتحادیه درصورتیکه با تصمیم ادغام مخالف باشد می تواند حـداکثر   -74ماده 

به اتحادیه مربوط، همچنین نماینده سازمان مرکزي تعاون روستایی ایـران   را کتباًتا یک ماه نظر خود
  .اعالم دارد

نماینده سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران با وصول تصمیم ادغام از هردو اتحادیـه   -75ماده 
همراه با آخـرین ترازنامـه و صـورت ریـز مطالبـات و بـدهیها و گـزارش حسابرسـان از وضـع          

ادیه همچنین نظرات بستانکاران و با توجه به تعداد اعضاي مخالف ادغام ظرف دوماه نظر هردواتح
  .خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با ادغام به هردو اتحادیه اعالم خواهدداشت

درصورتیکه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران ادغـام را تصـویب نکنـد تصـمیم      -76ماده 
موافقت بـا ادغـام درصـورتی اسـت کـه ترتیـب قابـل قبـول         . ی استادغام درهردواتحادیه منتف

بستانکاران براي تصفیه بدهیها در هردو اتحادیه پیش بینی شود، همچنین تعداد اعضاي مخالف بـا  
ادغام درحدي باشد که مجموع اعضاي باقیمانده و سرمایه اتحادیه بعد ازادغام کافی بـراي انجـام   

  .هدفها و برنامه هاي آن باشد
مدیره اتحادیه هاي مربوط ظرف یک ماه اقدام بـه   هیأتدرصورت موافقت با ادغام،  -77مـاده  

  .دعوت مجمع عمومی فوق العاده مشترك اتحادیه ها براي ادغام خواهند نمود
مجمع عمومی فوق العاده مشترك نسبت به تعیـین سـرمایه اتحادیـه بعـد از ادغـام،       -78ماده 

  .بازرس یا بازرسان اقدام الزم بعمل خواهد آورد مدیره و هیأتهمچنین انتخاب 



اعضایی که با تصمیم ادغام و انتشار آگهی آن مخالف باشـند و ازعضـویت اتحادیـه     -79ماده 
مستعفی گردند باید ظرف مدت مقرر مخالفت خود را کتباً اعالم دارند اتحادیه مربوط مکلف است 

  .رداخت نمایدپ بهاي سهام آنان را حداکثر ظرف یک ماه نقداً
مدیره اتحادیه جدید مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مشـترك را همـراه بـا     هیأت -80ماده 

که در فصل سوم قـانون   به ترتیبیفهرست اعضاي اتحادیه جدید و تغییراتی که حاصل شده است 
ـ  شرکتهاي تعاونی مقرراست براي اطالع سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران و اتر انعکاس در دف

  .ثبت ارسال خواهد داشت
با انجام عمل ادغام، دارایی و بدهی اتحادیه جدید عبـارت خواهـد بـود از مجمـوع      -81ماده 

  .دارایی و بدهی اتحادیه ها قبل از ادغام پس از وضع مطالبات و سهامی که بازپرداخت شده است
  

  انحالل  
  :اتحادیه در موارد زیر منحل می شود  -82ماده 
 .ع عمومی فوق العادهتصمیم مجم -١
کاهش تعداد اعضاء از حد نصاب قانونی درصورتی که ظرف مدت سه ماه تعداد اعضـاء   -٢

 .به حد نصاب مقرر نرسیده باشد
 .توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذرموجه -٣
عدم رعایت قوانین ومقررات مربوط پس از سه بـار اخطـار کتبـی  بـه  وسـیله سـازمان        -٤

  .یرانمرکزي تعاون روستایی ا
کاهش سرمایه به میزانی که ادامه عملیات مقدور یا صالح نباشد با تصویب مجمع عمومی  -٥

  .فوق العاده
اگربه واسطه زیانهاي وارده عالوه بر ذخیره قانونی اتحادیه، بـیش از نصـف سـرمایه     -1تبصره 
تخاذ تصمیم مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق العاده را براي ا هیأتبین رفته باشد  اتحادیه از

  .نسبت به انحالل یا ادامه کار اتحادیه دعوت نماید
درصورتیکه در نتیجه زیانهاي وارده و کاهش سرمایه، اتحادیه فعالیتی نداشته باشـد و   -2تبصره 

مجمع عمومی فوق العاده دراین مورد اقدامی ننماید سازمان مرکـزي تعـاون روسـتایی ایـران بـه      
تصفیه و اعـالم آن بـه    هیأت   ده درباره انحالل اتحادیه و تعیین جانشینی مجمع عمومی فوق العا

ثبت محل اقدام خواهد نمود و این حکم درمواردي نیز که اتحادیه طبق نظر مجمع عمـومی فـوق   
تصـفیه بـه تشـخیص سـازمان      هیأتتصفیه تعیین نشده یا این که  هیأتالعاده منحل گردیده ولی 

  .خواهد شد اجراد به وظایف قانونی خود عمل کند مرکزي تعاون روستایی ایران نتوان
درصورتی که مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه، رأي به انحالل دهد درهمـان جلسـه    -83ماده 

تصفیه انتخاب و بـه ثبـت محـل     هیأتنفر از خارج به عنوان  7الی  5عضو یا  تعاونیحداقل سه 
 ایـران میم سازمان مرکزي تعـاون روسـتایی   هرگاه انحالل اتحادیه  براساس تص. اعالم خواهد شد

  .تصفیه را تعیین تا نسبت به تصفیه اموراتحادیه اقدام نماید هیأتباشد سازمان مذکور 
درتصفیه اتحادیه پرداخـت تعهـدات ازمحـل دارایـی بارعایـت حـق تقـدم بشـرح          -84ماده 

  :زیرصورت می گیرد 



  .پرداخت بدهیهاي اتحادیه -1
حداکثر به میزان ارزش اسمی هرسهم و سـود سـهام درصـورتی کـه     پرداخت سهام اعضاء  -2

  .مانده تصفیه از حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم اتحادیه بیشتر باشد
  .انتقال مازاد تصفیه به حساب ذخیره قانونی غیرقابل تقسیم -3

 ، کلیه موجودي باقیمانـده در حکـم ذخیـره   2و1پس ازپرداخت مواردمندرج دربندهاي-تبصره 
ایـران اقـدام   آن طبق نظر سازمان مرکزي تعاون روسـتایی  ه قانونی غیرقابل تقسیم تلقی و نسبت ب

  .خواهد شد
تصفیه امور اتحادیه در مواردي که دراین اساسنامه پیش بینی نشـده اسـت براسـاس     - 85ماده 

  .قانون شرکتهاي سهامی انجام خواهدگرفت 
 40مـاده و   85مشتمل بر  ............... وري و صیادي آبزي پراساسنامه اتحادیه شرکتهاي تعاونی 

مطرح و بارعایـت نصـاب الزم تعـداد     ...............مجمع عمومی  ...............تبصره درجلسه مورخ 
  .اعضاي حاضر درجلسه تصویب گردید

  
  منشی مجمع               مجمع     رئیس         

  و نام خانوادگی و امضاء نام             نام و نام خانوادگی و امضاء
       

  نظار                       
  نام ونام خانوادگی و امضاء                                        



 
 


