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بسمه تعالی
فصل اول :کلیات
ماده  -1نام اتحادیه ................................................................................... :است که در این اساسنامه بهه اتصاهار اتحادیهه
نامیده میشود.
ماده  -2اهداف اتحادیه:
 -1ترویج و تحکیم مشارکت ،همکاری و تعاون عمومی
 -2تأمین نیازهای مشصرک اقصاادی ،اجصماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجصماعی.
 -3ارتقای کارایی بنگاههای اقصاادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری رقابت پذیری در اقصااد ملی.
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..................................................................................................................................................................... -7
..................................................................................................................................................................... -8
..................................................................................................................................................................... -9
................................................................................................................................................................... -11
ماده  -3موضوع فعالیت اتحادیه:
 -1ارائه تدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و باال بهردن سه ع علمهی و
فنی و تخاای و اطالعات مورد نیاز اعضای آنها و گسصرش تعلیمات تعاونی.
 -2ارائه تدمات تحقیقاتی و م العاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمهک بهه جمهعآوری آمهار و
اطالعات و گزارشهای اقصاادی و اجصماعی به آنان و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجصماعی.
 -3کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونی های عضو.
 -4کمک به برقراری ارتباط و همکاری مصقابل بین تعاونی های عضو و بین آنها و مردم و دولهت و سهایر ارتباطهات
داتلی و تارجی
 -5ارائه تدمات اداری ،مالی ،حسابداری ،حسابرسی ،بازرسی ،تجاری و اعصباری به تعاونی های عضو.
 -6ارائه تدمات فنی ،تخاای ،حقوقی ،قبول وکالت اعضاء در کلیهه امهور مهورد نیهاز آنهها ،تهدمات مشهاورهای و
راهنمائی و سایر تسهیالت موردنیاز تعاونی های عضو.
 -7نظارت بر الصزام تعاونی های عضو به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی مصخلفین مراجع قانونی ذیربط.
 -8حل اتصالف و داوری در محدودة امور مربوط به تعاونیهای عضو باورت کدتدامنشی و صلع اعضاء
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 -9ایجاد واحدهای تولیدی و تدماتی و انجام سایر فعالیصهای اقصاادی مورد نیاز تعاونیهای عضو
 -11سرمایه گذاری در مؤسسات تدماتی و تولیدی و نهادهای اقصاادی با اولویت تعاونی ها و اقدام به ترید سههام
کارتانجات و مؤسسات دولصی و غیردولصی
 -11برگزاری نمایشگاه و یا مشارکت در نمایشگاه های داتلی و بین المللی.
 -12بازاریابی ،ترید و فروش ،صادرات و واردات و عرضه تولیدات اتحادیه و تعاونیهای عضو.
 -13تأمین نیازمندیهای ارگانهای دولصی و عمومی
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ................................................................. -14
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ................................................................. -15
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ................................................................. -16
تبصره -اتحادیه می تواند به منظور تحقق اهداف و تامین مقاصد موضوع ایهن مهاده بها رعایهت مقهررات قهانونی و
اساسنامه و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذتایر موجود ،سپرده هها و حهق عضهویت پرداتصهی اعضها ،اعصبهارات و
سرمایه گذاری های بخش دولصی ،عمومی ،تعاونی ،بانک توسعه تعاون و اشخاص حقیقی و حقهوقی دیگهر ،ههدایای
نقدی و جنسی افراد و موسسات اسصفاده نموده و اقدام به اتذ اعصبارات و تسهیالت بانکی نماید.
ماده  -4حوزه عملیات اتحادیه  ......................................................است.
ماده  -5مدت اتحادیه از تاریخ تأسیس نامحدود است.
م اده  -6مرکههز اصههلی اتحادیههه  ..............................و نشههانی آن شهههر  ...........................تیابههان ..............................
کوی ..................پالک ...................تلفن ..................است.
هیأت مدیره میتواند اقدام به ایجهاد شهعو و دفهاتر نماینهدگی در سهایر نقهاط داتهل و تهارش از کشهور نمهوده و
عنداالقصضاء در مورد تغییر آن (آدرس دفصر مرکزی) اقدام کند .در این صورت میبایست موضوع را از طریق وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجصماعی به مرجع ثبت اتحادیه اعالم تا نسبت به ثبهت آگههی آن در روزنامهه رسهمی جمههوری
اسالمی ایران اقدام گردد.
ماده  -7سرمایه اولیه اتحادیه مبله .........................................ریهالاسهتکهه بهه  ..................سههم  ......................ریهالی
منقسم گردیده است .مبل .....................................ریال آن نقداً توسط اعضاء پرداتت و مبل .....................................ریهال
آن توسط(....................دسصگاههایموضوعماده17قانونبخش تعاونی درصورتیکهشهریک اتحادیهه باشهند بایهد نوشهصه
شود) تأمین و معادل  ......................................ریال نیز به صورت آورده غیر نقدی توسهط اعضاء/دسهصگاههای موضهوع
ماده 17قانون تقویم و به اتحادیه تسلیم و مابقی در تعهد آنها می باشد.
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تبصره  -1پرداتت حداقل یک سوم سرمایه اتحادیه الزامی است و اعضاء مکلفند وجه سهام تعههدی را بهه اقسهاط
حداکثر دو ساله پرداتت نمایند.
تبصره  -2هر عضو اتحادیه می باید حداقل  ..........سهم دارا بوده و حداکثر سهام هرعضو نباید از  ..........درصد کهل
سهام اتحادیه تجاوز نماید( .حداکثر سهم تریداری هر عضو نباید از  31درصد کل سرمایه اتحادیه تجاوز نماید).
ماده  -8سهام اتحادیه با نام و غیرقابل تقسیم است و انصقال آن به اعضاء یا مصقاضیان عضویت واجد شرایط جدیهد
با موافقت هیأت مدیره و براساس مقررات این اساسنامه مجاز میباشد.
ماده  -9اتحادیه ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سهرمایه بهه هریهک از اعضهاء بهه میهزان سههامی کهه
تریداری نمودهاند ورقه سهم صادر و تحویل تواهد نمود.
تبصره  -1ورقه سهم باید مصحدالشکل ،چاپی و دارای شماره ترتیو بوده و نام اتحادیهه و شهماره ثبهت آن و مبله.
اسمی هر سهم ،تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آنست ،در آن درش و به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت
مدیره به انصخاب هیأت مدیره برسد .مادام که اوراق سهام صادر نشده است ،اتحادیه باید به اعضاء گواهینامه موقهت
سهم که معرف تعداد ،مبل .اسمی و مبل .پرداتت شده است تحویل نماید.
تبصره  -2نام و نشانی و تعداد سهام هریک از اعضاء و مواد نقل و انصقال باید در دفصر سهام اتحادیه به ثبت برسد.
فصل دوم -مقررات مربوط به عضویت:
ماده  -10عضویت اتحادیه برای تعاونیهای مشروحه ذیل آزاد است :
 -1موضوع فعالیت تعاونی مصناسو با موضوع فعالیت اتحادیه باشد.
 -2عدم ممنوعیت قانونی.
 -3عدم عضویت همزمان در اتحادیه تعاونی مشابه
 -4ترید سهام اتحادیه به ازاء هر  ............عضو تعاونی یک سهم
تبصره  -1مدارک مشروحه ذیل توسط تعاونی بایسصی به اتحادیه تسلیم گردد:
الف – درتواست کصبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه
ب – نسخهای از آترین آگهی تغییرات ثبصی مبنی بر انصخاب هیأت مدیره و دارندگان امضاء مجاز
ش – ترید حداقل  ............سهم از سهام اتحادیه که یک سهم آن الزاماً بایسصی نقدی باشد.
د – ارائه صورت جلسه مجمع عمومی عادی مبنی بر تاویو عضویت در اتحادیه
تبصره  -2احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انصخاب اولین هیأت مدیره برعهده هیأت مؤسس اتحادیه میباشد.
ماده  -11مسئولیت مالی اعضای اتحادیه محدود به میزان سهم آنان میباشد.
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ماده  -12اتحادیه میتواند طلو تود را از عضو با ات ار کصبی م البه نماید و در صهورت وصهول نشهدن و سهپری
شدن  31روز از تاریخ ات ار نامه ،از کل م البات وی از اتحادیه و در صورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشهت
کند و هرگاه مبال .مذکور کفایت نکند اتحادیه برای وصول طلو تود به عضو بدهکار مراجعه تواهد کرد.
ماده  -13تروش عضو از اتحادیه اتصیاری است و نمیتوان آن را منع کرد.
تبصره -درصورتیکه تروش اتصیاری عضو موجو ضرری برای اتحادیه باشد وی ملزم به جبران است.
ماده  -14در موارد زیر عضو از اتحادیه اتراش میشود:
 -1از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این اساسنامه.
 -2رعایت نکردن مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو بار ات ار کصبی توسط هیهأت مهدیره بهه
فاصله  15روز و گذشصن  15روز از تاریخ ات ار دوم.
 -3ارتکاب اعمالی که موجو زیان مادی اتحادیه شود و عضو نصواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نمایهد یها
انجام اعمالی که به حیثیت و اعصبار اتحادیه ل مه وارد کند و یا با آن رقابصی ناسالم نماید.
تبصره -تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا هیهات بازرسهی و تاهویو مجمهع عمهومی عهادی
تواهد بود.
ماده  -15در صورت لغو عضویت به سبو اسصعفا ،انحالل و اتراش ،ارزش سهام وی بر اسهاس ارزش روز محاسهبه و
پس از کسر بدهی عضو به اتحادیه ظرف مدت سه ماه پرداتت تواهد شد.
ماده  -16در صورت بروز اتصالف بین اعضاء و اتحادیه و یا اتحادیه با تعاونیهای دیگر ،موضوع اتصالف برای داوری
به اتاق تعاون مربوط ارجاع میشود.
فصل سوم– ارکان اتحادیه:
ماده  -17ارکان اتحادیه عبارتست از:
 -1مجمع عمومی

 -3هیأت بازرسی

 -2هیأت مدیره

 -1مجمع عمومی
ماده  -18مجمع عمومی اتحادیه از نمایندگان تعاونی های عضو تشکیل می شود و تعداد آرا هر تعاونی بر
اساس .................................................................................................................................................................تعیین می شود.
مجامع عمومی اتحادیه به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل تواهد شد .چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر
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مقررات مربوطه م ابق با آئیننامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع تباره  3ماده  33قانون بخش تعاون)
تواهد بود.
تبصره  -1دعوت از مجامع عمومی و اعالم تامیمات به اعضا از طریهق  ........................................صهورت مهی گیهرد.
(روزنامه های کثیراالنصشار ،پست سفارشی به آدرس قانونی اعالم شده عضو به اتحادیهه ،یها دیگهر روش ههای قابهل
اثبات)
تبصره -2تامیماتی که درمجامع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ میگردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضهر و غایهو
نافذ و معصبر تواهد بود .این تامیمات ب ریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیشبینی شده باید
ظرف مدت  15روز به اطالع اعضاء برسد.
تبصره -3هرشرکت تعاونی عضو صرف نظر از تعداد سهامی که دارد ،در مجمع عمومی فقط حق یک رأی تواهد
داشت ،لیکن اتحادیههای تعاونی عضو با هرمیزان سهام به تعداد تعاونیهای عضو تود حق اعمال رأی دارند.
 -2هیأت مدیره:
ماده  -19هیأت مدیره مرکو از ............نفر عضو اصلی و ............نفر عضو علیالبدل میباشد که از میان کاندیداهای
پیشنهاد شده توسط تعاونیهای عضو برای مدت سه سال انصخاب میشوند .انصخاب اعضای اصهلی و علهی البهدل در
یک نوبت به عمل می آید و دارندگان اکثریت نسبی بعد از اعضاء اصلی به ترتیو علیالبهدل محسهوب مهیشهوند و
انصخاب بیش از دو دوره مصوالی با انصخاب حداقل دو سوم اعضای حاضر در مجمع عمومی بال مانع است.
(تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره  7 / 5 / 3نفر و تعداد اعضای علیالبدل هیات مدیره  4 / 3 / 2نفر تواهند بود)
تبصره  -1هیأت مدیره در اولین جلسه از میان تود یک نفر را به عنوان رئیس هیأت مدیره یک نفهر را بهه عنهوان
نایو رئیس و یک /دو نفر را به عنوان منشی انصخاب میکند.
تبصره  -2در صورت اسصعفاء ،فوت ،ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یهک از اعضهای اصهلی هیهأت
مدیره یکی از اعضای علیالبدل به ترتیو آراء بیشصر برای بقیه مدت مقرر جانشین وی در هیات مدیره مهی گهردد.
غیبت غیر موجه مکرر به مواردی اطالق میشود که عضو ،علیرغم اطالع از دعوت ،بدون عذر موجه حداقل در چهار
جلسه مصوالی و یا هشت جلسه غیر مصوالی طی یکسال حاضر نشود.
تبصره  -3در مواردی که هیأت مدیره از اکثریت مقرر تارش شود ،در فاصهله مهدت الزم بهرای انصخهاب و تکمیهل
اعضای هیأت مدیره ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجصماعی اتصیار دارد از میان مدیران تعاونیهای عضو اتحادیه ،تعهداد
الزم را موقصاً حداکثر برای مدت پنج ماه انصخاب کند.
تبصره  -4دوره تدمت هیأت مدیره و هیأت بازرسی از زمان انصخاب و قبولی سمت آنها و تایید وزارت تعاون ،کهار
ورفاه اجصماعی شروع تواهد شد مشروط به اینکه مدت مأموریت هیأت مدیره و یا بازرسی قبلی منقضی شده باشد،
درغیر ایناورت شروع تدمت آنها از زمان انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره و یا هیأت بازرسی قبلی تواهد بود.
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تبصره -5اعضای هیأت مدیره می توانند با تاویو مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت نمایند .در صورتی که عضو
هیأت مدیره از محل دیگری حقوق می گیرد در تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه و پاداش دریافت می کند  .حداقل و
حداکثر حقوق و مزایای هیأت مدیره و پاداش آنان و موارد اسصثناء به موجو دسهصور العمهل مهورد تاهویو مجمهع
عمومی اتحادیه است.
تبصره  -6در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر تارش شود ,در فاصله مدت الزم برای انصخاب و تکمیل اعضای
هیأت مدیره ,به وزارت تعاون کار و رفاه اجصماعی اتصیار داده میشود که به منظور اداره امور جهاری تعهاونی ,بهرای
جانشینی اشخاصی که به یکی از دالیل فوق در جلسات هیأت مدیره شرکت نمیکنند از میان اعضای تعاونی ,تعداد
الزم را موقصاً و حداکثر برای مدت پنج ماه مناوب نماید.
ماده  -20پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتی که هیأت مدیره جدید انصخاب نشده باشهد هیهأت
مدیره موجود تا انصخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف تود در اتحادیه ادامه داده و مسهئولیت اداره
امور اتحادیه را بر عهده تواهد داشت.
ماده  -21هیأت مدیره مکلف است بالفاصله بعد از انصخاب ،برای اداره امور و اجهرای تاهمیمات مجمهع عمهومی و
هیأت مدیره فرد واجد شرای ی را از بین اعضای تعاونی و یا تارش از آن برای مدت سه سال به عنوان مهدیر عامهل
انصخاب کند .ناو و عزل و قبول اسصعفای مدیر عامل و نظارت بر عملکرد و تعیین حدود اتصیارات ،وظایف و میزان
حقوق و مزایای وی بر عهده هیأت مدیره می باشد و انصخاب مجدد مدیر عامل بالمانع است.
ماده  -22جلسات هیأت مدیره حداقل هر دو هفصه یکبار بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل یا اکثریت
هیأت مدیره با حضور بیش از ناف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت مییابد و برای اتخهاذ تاهمیم رأی
اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است .تامیمات هیأت مدیره در دفصری به نام دفصهر صهورت جلسهات هیهأت
مدیره ثبت میگردد و به امضای اعضای حاضر در جلسه میرسد.
تبصره – جلسه فوقالعاده هیأت مدیره با دعوت کصبی رئیس یا نایو رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل و در صهورت
عدم دعوت کصبی آنان با دعوت کصبی اکثریت اعضای هیأت مدیره تشکیل میگردد.
ماده  -23هیأت مدیره جز در مواردی که به موجو اساسنامه اتخاذ تامیم درباره آنها در صالحیت مجامع عمومی
قرار داده شده ،در سایر موارد و برای تحقق اهداف ،موضوع و عملیات اتحادیه بها رعایهت قهوانین و مقهررات جهاری
اساسنامه و ماوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صالح اتحادیه و اعضاء دارای اتصیهارات الزم جههت اداره امهور
اتحادیه بوده و منجمله عهدهدار وظایف ذیل است:
 -1دعوت مجمع عمومی عادی و فوقالعاده
 -2اجرای اساسنامه و تامیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط
 -3ناو و عزل و قبول و اسصعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و تعیین وظایف و اتصیارات وی
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 -4قبول درتواست عضویت و اتذ تامیم نسبت به انصقال سهام اعضاء به یکدیگر و اتراش عضو طبق مقهررات
اساسنامه و دریافت اسصعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره.
 -5نظارت بر مخارش جاری اتحادیه و رسیدگی به حسابها و ارائه به هیأت بازرسی و تسهلیم بهه موقهع گهزارش
مالی و ترازنامه به مجمع عمومی.
 -6تهیه و تنظیم طرحها و برنامهها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تامیم.
 -7تهیه و تنظیم دسصورالعملها و آیین نامه های داتلی اتحادیه و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تاویو
 -8پیشنهاد دسصورالعمل تعیین حقوق و مزایا ،حق جلسه و پاداش اعضا هیات مدیره به مجمع عمومی.
 -9تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل غیر
 -11تعیین نماینده از بین اعضای تعاونی ههای عضهو بهرای حضهور در جلسهات مجهامع عمهومی شهرکتهها و
اتحادیههائی که اتحادیه در آنها مشارکت یا عضویت دارد.
 -11تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیهأت مهدیره بهه اتفهاق مهدیرعامل) بهرای
قراردادها و اسناد تعهدآور اتحادیه.
 -12پیشنهاد کاندیدا از میان اعضاء تعاونیهای عضو اتحادیه برای عضویت در هیأت مدیره اتحادیه مافوق
 -13انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجو این اساسنامه مسصقیماً و یا به اعصبار تادی اداره امور اتحادیهه
برعهده هیأت مدیره گذارده شده است.
ماده  -24هیأت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و میتواند مسصقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را
در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند .مسئولیت هیأت مدیره در مقابل اتحادیه مسهئولیت وکیهل
در مقابل موکل است.
ماده  -25معامالت اتحادیه با هریک از اعضاء هیأت مدیره ،مدیرعامل ،بازرسان تابع آئیننامهای تواهد بود کهه در
چهارچوب دسصورالعمل وزارت تعاون ،کار و رفاه اجصماعی به تاویو مجمع عمومی عادی اتحادیه میرسد.
ماده  -26هیأت مدیره وظایف تود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچیک از اعضای هیأت مدیره حق نهدارد
از اتصیارات هیأت ،منفرداً اسصفاده کند مگر در موارد تاص که وکالت یا نماینهدگی کصبهی از طهرف هیهأت مهدیره
داشصه باشد ،هیأت مدیره میتواند قسمصی از اتصیارات تود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.
ماده  -27تحویل و تحول و انصقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیأت مدیره بعدی باید حداکثر ظهرف مهدت
یک هفصه بعد از تاریخ قبولی سمت هیأت مدیره و تأیید صحت انصخابات توسط وزارت تعاون ،کار و رفهاه اجصمهاعی
صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای اتحادیه به هیأت مدیره جدید ،تحویل و پس از
ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکصها ترتیو معرفی امضاهای مجاز داده شود.
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ماده  -28مراتو نقل و انصقال باید در صورت مجلسی منعکس و به امضای اکثریهت اعضهای هیهأت مهدیره سهابق و
اعضای هیأت مدیره جدید و هیأت بازرسی اتحادیه برسد .صورت مجلس مذکور باید جزو اسهناد اتحادیهه نگههداری
شود.
ماده  -29اسصعفای هریک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسهبت بهه
وظایفی که به وی محول شده است نخواهد بود.
ماده  -31هیچیک از اعضای هیأت مدیره ،بازرسان و مدیرعامل اتحادیه نمیتوانند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و
یا عضویت هیأت مدیره اتحادیه دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند .شخایت های حقوقی می توانند به
سمت بازرسی در بیش از یک تعاونی انصخاب شوند.
ماده  -31داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و یا هیأت بازرسی و مدیر عامل اتحادیه باید واجد شرایط زیر باشند:
الف -شرایط عمومی
 -1ایمان و تعهد به اسالم (در تعاونیهای مصشکل از اقلیصهای دینی شناتصه شده در قانون اساسی ،شرط وثاقت
و امانت)
 -2نداشصن منع قانونی و محجور نبودن.
 -3عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.
 -4عدم سابقه محکومیت به ارتشاء ،اتصالس ،کالهبرداری ،تیانهت در امانهت ،تهدلیس ،تاهرف غیرقهانونی در
اموال دولصی و ورشکسصگی به تقایر.
 -5عضویت در یکی از تعاونیهای عضو اتحادیه ویژه کاندیداهای سمت هیأت مدیره
ب -شرایط اختصاصی -اعضای هیأت مدیره ،مدیر عامل و هیات بازرسی اتحادیه عالوه بر شهرایط عمهومی فهوق
بایسصی دارای شرایط اتااصی زیر باشند:
 -1دارا بودن اطالعات یا تجربه الزم برای انجام وظایف محوله
....................................................................................... -2
تبصره  -2داوطلبان عضویت در سمت هیأت مدیره و یا بازرس اتحادیه میبایست به همراه درتواست ثبت نام تود
موافقت کصبی حداقل یکی از تعاونیهای عضو اتحادیه مبنی بر پیشنهاد کاندیداتوری آنها را ارائه نمایند.
 -3بازرسی:
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ماده  -32مجمع عمومی عادی  ........شخص حقیقی یا حقوقی را برای مدت یک سال مالی به عنوان هیأت بازرسی
انصخاب می کند ،انصخاب مجدد آنان بالمانع است .همزمان با انصخاب بازرسان اصلی یک نفر بعنوان بازرس علیالبدل
انصخاب میشوند.
تبصره  -1درصورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا اسصعفای هریک از بازرسان اصلی ،هیأت مدیره مکلف است ظرف
مدت ده روز بازرس علیالبدل را برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره  -2حقالزحمه و پاداش بازرسان با تاویو مجمع عمومی تعیین میگردد.
تبصره  -3تا زمانی که بازرس جدید انصخاب و قبولی سمت نکرده است بازرس قبلی کماکان مسئولیت بازرسهی را
بعهده دارد.
ماده  -33وظایف هیأت بازرسی اتحادیه بشرح زیر است:
 -1نظارت مسصمر بر ان باق نحوه اداره امور اتحادیه و عملیات و معامالت انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات
و دسصورالعمل های مربوط.
 -2رسیدگی به حسابها ،دفاتر ،اسناد و صورتهای مالی شخااً و یا درصورت لهزوم بها اسهصفاده از کارشهناس کهه در
ایناورت پرداتت هزینه کارشناس با تاویو مجمع عمومی برعهده اتحادیه تواهد بود.
 -3رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط.
 -4تذکر کصبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور اتحادیه به هیأت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.
 -5نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گهزارش نصیجهه رسهیدگی بهه مجمهع عمهومی
اتحادیه و مراجع ذیربط.
تبصره  -1هیأت بازرسی موظف است گزارش جامعی راجع به وضعیت اتحادیه به مجمع عمومی عادی تسلیم کنهد
گزارش هیأت باید حداقل  11روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه اعضاء در مرکز اتحادیهه آمهاده
باشد.
تبصره  -2بازرسان حق دتالت مسصقیم در اداره امور اتحادیه را نداشصه ولی میصوانند بهدون حهق رأی در جلسهات
هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات تود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارند.
ماده  -34درصورتیکه هریک از بازرسان تشخیص دهد که هیأت مهدیره و یها مهدیرعامل در انجهام وظهایف محولهه
مرتکو تخلفاتی گردیده است و به تذکرات ترتیو اثر نمی دهند مکلف است از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع
عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش تود را بنماید.
فال چهارم :مقررات مالی :
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ماده  -35ابصدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انصهای آن آتر اسفندماه همان سال تواهد بود به اسهصثنای
سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه است.
ماده  -36هیأت مدیره موظف است نسخهای از گزارشها ،صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامهه و حسهابهای
عملکرد و سود و زیان ،پیشنهاد نحوه تقسیم سود تالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداقل
 31روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عادی ساالنه برای رسیدگی کصبا به هیأت بازرسی تسلیم نموده و عهالوه
بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای اتحادیه را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه اتحادیه تهیهه و
در اتصیار هیأت بازرسی قرار دهد و نسخهای از آنها را نیز به وزارت تعاون ،کار و رفاه احصماعی و اعضها ارسهال دارد.
ضمنا هر یک از اعضا می توانند با مراجعه به اتحادیه از مندرجات تراز نامهه مهذکور م لهع و نسهبت بهه یادداشهت
برداری آن اقدام نمایند.
ماده  -37هر یک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور اتحادیه گزارش و یا شهکایت تهود را بهه
هیأت بازرسی اعالم نماید و در صورت عدم اتذ نصیجه و باقی بودن به شکایت با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجصمهاعی
مکاتبه کند .هیأت مدیره مکلف است نظر وزارت مزبور را که به طور کصبی و رسهمی ابهالم مهیشهود اجهرا نمایهد و
مدیران اتحادیه موظفند با کارشناسان وزارت تعاون ،کار و رفهاه اجصمهاعی و حسهابرس یها حسابرسهان منصخهو آن
وزارت همکاری نمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اتصیارشان قرار دهند.
ماده  -38در تهیه و تنظیم اسناد ،دفاتر قانونی و صورتهای مالی ،رعایت اصول و موازین ،روشهای مصهداول و قابهل
قبول حسابداری و قوانین و مقررات جاری الزامی است.
ماده  -39هدایا و کمکهای بالعوض در صورتی که از طرف اع اء کننده برای مارف تاصی تعیین نشده باشد به
حساب درآمد منظور میشود( .اگر غیرنقدی باشد به قیمت روز تقویم و به حساب درآمد منظور تواهد شد)
ماده  -41افصصاح هر نوع حساب نزد بانکها و سایر مؤسسات اعصباری با تاویو هیهأت مهدیره و معرفهی امضهاهای
مجاز صورت گیرد.
ماده  -41سود تالص اتحادیه در هر سال مالی به پیشنهاد هیأت مدیره و تاویو مجمهع عمهومی بهه ترتیهو زیهر
تقسیم میشود :
 -1از حداقل پنج درصد به باال به عنوان ذتیره قانونی منظور میشود.
 -2حداکثر پنج درصد از سود تالص به عنوان اندوتصه احصیاطی منظور میشود.
 -3تخایص حد اکثر  ....درصد از سود جهت پاداش به کارکنان ،مدیران و بازرسان.
 -4پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود تالص  .......................................................تقسیم میگردد.
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تبصره  -1ذتیره قانونی تا زمانی که مبل .کل ذتیره به میزان یک چهارم معدل سرمایه سهه سهال اتیهر اتحادیهه
نرسیده باشد الزامی است.
تبصره  -2اتحادیه میتواند با تاویو مجمع عمومی عادی تا حهداکثر یهک دوم ذتیهره قهانونی را جههت افهزایش
سرمایه تود به کار برد ،اسصفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.
تبصره  -3هیأت مدیره میتواند با تاویو مجمع عمومی عادی اندوتصهه احصیهاطی را بهه ماهرف امهور تیریهه و
عامالمنفعه و فرهنگی و آموزشی برساند.
فصل پنجم :مقررات مختلف:
ماده  -42انحالل یا تغییر موادی از اساسنامه اتحادیه که مغایر شروط و قراردادهای منعقده با منابع تهأمین کننهده
اعصبار و کمک مالی و امکانات مخصلف و سرمایهگذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور تواهد بود.
ماده  -43در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تاهویو کنهد در صهورت تأییهد
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجصماعی (از جهت ان باق با قانون بخش تعاونی) معصبر تواهد بود.
ماده  -44کلیه اموالی که از منابع عمومی دولصی و بانکها در اتصیار اتحادیه قرار گرفصه بها انحهالل آن بایهد مسهصرد
شود.
ماده  -45انحالل اتحادیه تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئیننامههای اجرائی مربوط میباشد.
ماده  -46در صورت بروز اتصالف بین اتحادیه و اعضای آن موضوع اتصالف برای داوری به اتحادیه مهافوق یها اتهاق
تعاون مربوط ارجاع شود و چنانچه بین اتحادیه و اتحادیه دیگر اتصالفی بروز نماید موضوع اتصالف به اتهاق مربهوط
جهت داوری ارجاع می شود.
این اساسنامه در  46ماده و  ...........تباره در مجمع عمومی  ...................مورخ  .................به تاویو رسید و آنچهه در
آن پیشبینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقصااد جمهوری اسالمی و اصالحات بعدی آن ،قانون شرکصهای تعاونی
(در مواردی که به قوت تود باقی است) آئیننامهها و دسصورالعملهای قانونی و قراردادهای منعقده بهین اتحادیهه و

اعضا و یا مؤسسات طرف قرار میباشد.
هیأت رئیسه مجمع
رئیس مجمع:

نایب رئیس مجمع

رئیس مجمع

منشی مجمع

منشی مجمع
11

ناظران:

منشی مجمع

رئیس مجمع
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