
 

 
 جمهوري اسالمی ایران 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 

 

 

 اساسنامه

 شرکت تعاونی تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند

 (آمیزه هاي پلیمري)
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 رئیس مجمع  منشی مجمع 

 
 فصل اول 

کامپاند   و  تولیدکنندگان مستربچ  تعاونی  نام شرکت  پلیمري)  ماده:  به  (آمیزه هاي  اساسنامه  این  در  توزیعی است که  آن  نوع  و 
 .شودمیاختصار تعاونی نامیده 

 
 اهداف تعاونی:   -2ماده 
 . ترویج و تحکیم مشارکت، همکاري و تعاون عمومی .۱
 تأمین نیازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی .۲

 
   موضوع فعالیت: -3ماده 
 واردات و صادرات مواد اولیه، ماشین آالت، تجهیزات تولید و تست براي صنایع مستربچ و کامپاندخرید و فروش،  .۱
 هاي مختلف کاري ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز اعضا در زمینه  .۲
 هاخرید مواد پلیمري از بازار داخل و خارج و بورس کاال و پتروشیمی .۳
 اعطاي نمایندگی در خارج و داخل کشور جهت توسعه فعالیت  .۴
 مشارکت در مناقصات و مزایدات مرتبط با صنعت مستربچ و کامپاند  .۵
 هاي تعاونیاخذ تسهیالت بانکی جهت تأمین مالی فعالیت .۶
اشخاص حقیقی و اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیالت اعتباري از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباري و   -

 حقوقی دیگر 
 اخذ کمک و هدایاي نقدي وغیرنقدي از دولت، اشخاص حقیقی و یا حقوقی  -
 هاتودیع وجوه به حساب سپرده بلند مدت و کوتاه مدت در بانک  -
 هامشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی -
 ها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصیسرمایه گذاري و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت -
 هاي آموزشی تخصصی براي ارتقاي سطح تولید و خدمات مشارکت دادن اعضاء و خصوصاً مدیران تعاونی در دوره  -

از فعالیت  -1تبصره   انجام هر یک  براي  باشد  در صورتیکه  از مراجع ذیصالح قانونی  نیاز به اخذ مجوز  تعاونی،  هاي موضوع 
 مکلف به اخذ آن است.تعاونی 

 مجمع عمومی باشد.  زمجوز ااخذ وام و تسهیالت از منابع بانکی و غیره صرفاً با اخذ  -2تبصره 
 

 باشد.حوزه عملیاتی تعاونی: سراسر کشور می -4ماده 
 

 مدت تعاونی از تاریخ ثبت نامحدود است. -5ماده 
 

، طبقه چهارم  42و نشانی آن تهران، خیابان نجات الهی، خیابان اراك، پالك    1598944815تعاونی    مرکز اصلی عملیات  -6ماده  
 است. 

تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عنداالقتضا در مورد  هیئت مدیره می
اینصورت می اقدام کند. در  ثبت بایست موضو تغییر آن  به مرجع  استان محل  اجتماعی  رفاه  تعاون، کار و  اداره کل  از طریق  ع 

 تعاونی اعالم تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران اقدام گردد. 



۳ 
 رئیس مجمع  منشی مجمع 

تعاونی مبلغ    -7ماده   اولیه  به    1.800.0000.000سرمایه  ریالی منقسم گردیده است.   10.000.000سهم    180ریال است که 
قانون    17موضوع ماده    هايدستگاه (   ریال آن توسط اعضا  600.000.000مبلغ یک سوم ریال آن نقداً توسط اعضاء پرداخت و مبلغ  

ریال نیز به صورت آورده غیرنقدي توسط    1.200.000.000بخش تعاونی در صورتیکه شریک تعاونی باشند باید نوشته شود) تأمین و معادل  
 می باشد.  ها  آنقانون تقویم و به تعاونی تسلیم و مابقی در تعهد   17موضوع ماده  هايدستگاه اعضاء/ 

اعض  -8ماده   از  یک  تعاونی  هر  تأسیس  موقع  در  نموده،  خریداري  که  را  سهامی  اسمی  مبلغ  سوم  یک  معادل  حداقل  باید  تعاونی  اي 
 پرداخت کند. 

و از دو سال تجاوز نخواهد کرد مبلغ پرداخت نشده سهام خود را   کند  میاعضاء مکلفند ظرف مدتی که مجمع عمومی عادي تعیین    -تبصره 
 تأدیه نمایند.

بعضی از اعضا سهم    هنماید کدر تأمین سرمایه تعاونی برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادي تصویب  سهم اعضاء    -9ماده  
 درصد سرمایه تعاونی تجاوز کند. 10بیشتري تأدیه نمایند. در اینصورت حداکثر میزان سهام هر عضو نباید از 

سهم تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت (واجد شرایط) جدید با موافقت    -10ماده  
 . مجاز می باشد 9 هیئت مدیره و با رعایت ماده 

تعاونی ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه، حسب مورد براي هر یک از اعضاء به میزان سهامی    -11ماده  
 ورقه سهام صادر و تحویل خواهد نمود. اند کرده که خریداري 

شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهام و   ورقه سهم باید متحدالشکل، چاپی و داراي شماره ترتیب بوده و نام تعاونی و  -1تبصره  
داراي  مدیره که  اعضاي هیئت  از  نفر  مدیر عامل و یک  امضاي  به  و  درج  آن  در  است  آن  نماینده  ورقه  تعداد سهامی که هر 
امضاي مجاز است برسد، مادام که اوراق سهام صادر نشده تعاونی باید اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و  

 لغ پرداخت شده تحویل نماید. مب

نام و نشانی و تعداد سهم هر یک از سهامداران و موارد نقل و انتقال آن باید در دفتر سهام تعاونی به ثبت برسد. هر   -2تبصره  
 نقل و انتقالی که بدون رعایت تشریفات فوق بعمل آید، از نظر شرکت فاقد اعتبار است.

 عضویت مقررات مربوط به  -فصل دوم
عضویت در تعاونی براي کلیه واجدین شرایط اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی که نیاز به خدمات تعاونی  -12ماده 

 داشته باشند و داراي شرایط زیر باشند آزاد است:
 شرایط عمومی  -الف

 تابعیت جمهوري اسالمی ایران .۱
 عدم ممنوعیت قانونی و حجر  .۲
 نی مشابه عدم عضویت همزمان در تعاو .۳
 سهم از سهام تعاونی   9درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه و خرید حداقل  .۴

 شرایط اختصاصی -ب
 ایران در سراسر کشور  (آمیزه هاي پلیمري)  عضویت اصلی در انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند .۱
 کامپاند داشتن پروانه بهره برداري در زمینه تولید مستربچ و  .۲



٤ 
 رئیس مجمع  منشی مجمع 

احراز شرایط عضویت هر متقاضی بعهده هیئت مدیره است و هیچگونه تبعیض یا محدودیتی براي عضویت واجدین    -1تبصره  
که  مواردي  در  است  مکلف  مدیره  هیئت  تعاونی  ظرفیت  و  امکانات  کفایت  عدم  سبب  به  مگر  باشد  داشته  وجود  نباید  شرایط 

 را رد کند.  ها  آند، درخواست عضویت  متقاضیان فاقد هر یک از شرایط مذکور باشن
 مؤسس تعاونی می باشد. هیئت مدیره بر عهده  هیئت احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین  -2تبصره 

 
مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگري شرط شده باشد  میمسئولیت مالی اعضاء در تعاونی محدود به میزان سهم آنان    -13ماده  
 باشد. 

آنان   17عمومی تأمین کننده سرمایه تعاونی (موضوع ماده    هايدستگاه مسئولیت    -تبصره قانون) به میزان سرمایه متعلق به 
 مگر در قرارداد ترتیب دیگري شرط شده باشد.باشد می

 
 عمل کنند.اند کرده هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کلیه اعضاء مکلفند به وظایف و مسئولیت -14ماده 

 
توسط هیئت مدیره طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و در صورت وصول نشدن طلب  تواند  میتعاونی    -15ماده  

هاي سهام وي برداشت کند و روز از تاریخ اخطارنامه، از کل مطالبات وي از تعاونی و در صورت عدم تکافو از ب 30و سپري شدن 
 هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند تعاونی براي وصول باقی مانده طلب خود به بدهکار مراجعه خواهد کرد.

 
 آن را منع کرد.توان نمیخروج عضو از تعاونی، اختیاري است و  -16ماده 

 به جبران است. در صورتیکه خروج اختیاري عضو موجب ضرري براي تعاونی باشد وي ملزم -1تبصره
اعالم   هاآنتولید هیئت مدیره موظف است قبالً اعضاي متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به  هاي  تعاونیدر    -2تبصره

 ماه قبل از استعفاء از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطالع دهند.  6نماید. در اینصورت اینگونه اعضاء حداقل  
 

 : شودمیدر موارد زیر عضو از تعاونی اخراج  -17ماده 
ارش مکتوب مراجع از دست دادن هر یک از شرایط عمومی یا اختصاصی عضویت مقرر در این اساسنامه، به استناد گز -۱

 ذیربط 
روز و   15عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله   -۲

 روز از تاریخ اخطار دوم 15گذشتن 
  ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادي شود و وي نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به -۳

 حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند و یا با تعاونی رقابتی ناسالم نماید.
 تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادي خواهد بود.  -تبصره

 
ر اساس ارزش اسمی محاسبه و  در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحالل و اخراج، ارزش سهام عضو ب  -18ماده  

 بدهی وي به تعاونی، به او یا    و پس از کسر  شودمیپس از منظور نمودن سایر حقوق و مطالبات وي، به دیون تعاونی تبدیل  
 اش ظرف مدت سه ماه پرداخت و تسویه حساب خواهد شد.ورثه 

در صورتیکه ورثه تقاضا نماید که سهم عضو متوفی از عین اموال تعاونی پرداخت شود و تراضی یا مصالحه ممکن   -تبصره
نباشد، چنانچه عین، قابل واگذاري بوده و به تشخیص هیئت مدیره موجب اخالل و ضرر فاحش به اعضا و تعاونی نگردد آن  

 .شودمیقسمت از اموال تسلیم ورثه 



٥ 
 رئیس مجمع  منشی مجمع 

 
این اساسنامه باشند، عضو تعاونی    12فوت عضو، ورثه وي که واجد شرایط عضویت با رعایت تبصره ماده    در صورت  -19ماده  

التفاوت افزایش سهم ناشی از تعدد خود را به تعاونی بپردازند. اما اگر کتباً اعالم  و در صورت تعدد بایستی مابه  شوندمیشناخته  
 .گردد مییا هیچکدام واجد شرایط نباشند، عضویت لغو  نمایند که مایل به عضویت در تعاونی نیستند و

به    -تبصره و  وراث  سایر  توافق  با  تعاونی  نیاز  مورد  تعداد  به  نفر  چند  یا  یک  باشد،  تعاونی  ظرفیت  از  بیش  ورثه  تعداد  اگر 
 .شوند میمدیره عضو تعاونی شناخته  تشخیص هیئت

 
 ارکان تعاونی  –فصل سوم 

  عبارت است از:ارکان تعاونی  -20ماده 
 بازرس/ بازرسان -3هیئت مدیره     -2مجمع عمومی   -۱
 :مجمع عمومی  -
العاده تشکیل    -21ماده   تعاونی به دو صورت مجمع عمومی عادي و مجمع عمومی فوق  . چگونگی گرددمیمجامع عمومی 

قانون بخش    33ماده    3تبصره  تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی موضوع  
 تعاونی خواهد بود.

اقامتگاه    -تبصره با پست سفارشی به آخرین  دعوت از مجامع عمومی و اعالم تصمیمات به اعضا از طریق دعوت نامه کتبی 
   .گیرد میصورت قانونی اعالم شده 

هاي تعاونی همچنین درج ها و فروشگاه کارگاه ها و  عضو به تعاونی و الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب و نمایندگی
 آن در جایگاه اطالع رسانی وب سایت تعاونی در صورت وجود الزامی است.

 
 هیئت مدیره:  -
نفر عضو علی البدل است که   3نفر عضو اصلی و    5اداره امور تعاونی طبق اساسنامه بر عهده هیئت مدیره مرکب از    -22ماده  

آید و دارندگان  انتخاب اعضاي اصلی و علی البدل در یک نوبت به عمل می  .شوند میسال انتخاب  از بین اعضاء براي مدت سه  
. انتخاب اعضاي هیئت مدیره براي بیش شوندمیآراء بعد از اعضاي اصلی به ترتیب اعضاي علی البدل محسوب  اکثریت نسبی  

 مجمع عمومی بالمانع است.از دو دوره متوالی با انتخاب حداقل دو سوم اعضاي حاضر در 
 2/  1هیئت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیئت مدیره یک نفر را بعنوان نایب رئیس و  -1تبصره

 نفر را بعنوان منشی انتخاب می کند. 
در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی و یا غیب غیر موجه مکرر هر یک از اعضاي اصلی هیئت مدیره یکی از    -2تبصره

بقیه مدت مقرر جانشین وي در هیئت مدیره   براي  بیشتر  آراء  به ترتیب  البدل  . غیبت غیر موجه مکرر به شودمیاعضاي علی 
مه، بدون عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر  که عضو، علیرغم ارسال دعوت نا  شودمیمواردي اطالق  

 متوالی طی یکسال در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود. 
نمایند. در صورتی که عضو هیئت  توانند  میاعضاي هیئت مدیره    -3تبصره با تصویب مجمع عمومی حقوق و مزایا دریافت 

از محل دیگري حقوق   دریافت    گیردمیمدیره  پاداش  و  تعاونی مربوط صرفاً حق جلسه  و    کند.میدر  حداقل و حداکثر حقوق 
 ع عمومی تعاونی است.مزایاي هیئت مدیره و پاداش آنان و موارد استثناء به موجب دستورالعمل مورد تصویب مجم

اعضاي هیئت   -4تبصره تکمیل  و  انتخاب  براي  فاصله مدت الزم  در  مقرر خارج شود،  اکثریت  از  مدیره  مواردیکه هیئت  در 
که به منظور اداره امور جاري تعاونی، براي جانشینی اشخاصی   شودمیمدیره، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار داده  



٦ 
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از میان اعضاي تعاونی تعداد الزم را به طور موقت و حداکثر    کنندنمی الیل فوق در جلسات هیئت مدیره شرکت  که به یکی از د 
 براي مدت پنج ماه منصوب نماید. 

العاده تعاونی، مجمع عمومی   -5تبصره در صورت استعفاي دسته جمعی هیئت مدیره و قبولی آن توسط مجمع عمومی فوق 
بنا به دعوت هیئت مدی ره مستعفی و یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در صورت عزل اعضا هیئت مدیره، مجمع  عادي 

عمومی عادي بنا به دعوت بازرس قانونی تعاونی یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براي انتخاب هیئت مدیره جدید تشکیل  
 .شودمی

 
ی که هیئت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود  پس از انقضاي مدت مأموریت هیئت مدیره در صورت  -23ماده  

تا انتخاب و قبولی هیئت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در تعاونی ادامه داده و مسئولیت اداره امور تعاونی را بر عهده خواهد  
 داشت.

 
هیئت مدیره مکلف است بالفاصله بعد از انتخاب، براي اداره امور و اجراي تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره   -24ماده  

فرد واجد شرایطی را از بین اعضاي تعاونی و یا خارج از آن براي مدت سه سال به عنوان مدیر عامل انتخاب کند. نصب و عزل و  
تعیین حدود اختیارات، وظایف و میزان حقوق و مزایاي وي بر عهده هیئت مدیره   قبول استعفاي مدیر عامل و نظارت برعملکرد و

 و انتخاب مجدد مدیر عامل بالمانع است.باشد می
 

در موعد و محل معینی که قبالً به تصویب هیئت مدیره رسیده با حضور   حداقل ماهی یکبارجلسات هیئت مدیره    -25ماده  
مدیره  اصلی هیئت  اعضاي  از نصف  و رسمیت می  بیش  در جلسه  تشکیل  اعضا حاضر  اکثریت  راي  اتخاذ تصمیم  براي  و  یابد 

و به امضاي اعضاي حاضر   گرددمیضروري است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتري به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت  
 رسد.جلسه می  در

هیئت مدیره یا مدیر عامل و در صورت عدم دعوت    جلسه فوق العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس-تبصره
 گردد. کتبی اکثریت اعضاي هیئت مدیره تشکیل می کتبی آنان با دعوت 

در صالحیت مجامع عمومی قرار داده  ها  آنهیئت مدیره جز در مواردي که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره    -26ماده  
با رعایت قوانین و مقررات جاري و اساسنامه و مصوبات   تعاونی  شده، در سایر موارد و براي تحقق اهداف، موضوع و عملیات 

منجمله عهده  بوده و  تعاونی  امور  اداره  اختیارات الزم جهت  داراي  اعضا  و  تعاونی  رعایت صرفه و صالح  و  دار مجامع عمومی 
 ام وظایف ذیل است: انج

 العاده دعوت مجمع عمومی عادي و فوق  .۱
 اجراي اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.  .۲
 نصب و عزل و قبول و استعفاي مدیر عامل و نظارت بر عملیات وي و تعیین حدود وظایف و اختیارات وي. .۳
اع .۴ سهام  انتقال  به  نسبت  تصمیم  اخذ  و  عضویت  درخواست  از  قبول  هریک  استعفاي  دریافت  و  یکدیگر  به  ضا 

 مدیره اعضاي هیئت 
نظارت بر مخارج جاري شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و  .۵

 ترازنامه به مجمع عمومی.
 ی جهت اتخاذ تصمیم.ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومها و برنامه تهیه و تنظیم طرح .۶
 هاي داخلی تعاونی و تقدیم آن به مجمع عمومی براي تصویب.ها و دستورالعمل نامهتهیه و تنظیم آیین .۷
 مدیره به مجمع عمومی. هیئت پیشنهاد دستورالعمل تعیین حقوق و مزایا، حق جلسه و پاداش اعضا   .۸
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 با حق توکیل غیر. هاسازمان ها و مراجع قانونی و سایر تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه  .۹
هایی که تعاونی  ها و اتحادیه تعیین نماینده از بین اعضاي تعاونی براي حضور در جلسات مجمع عمومی شرکت  .۱۰

 مشارکت دارد. هاآن در 
تعیین و معرفی صاحبان امضاي مجاز (یک یا دو نفر از اعضاي هیئت مدیره به اتفاق مدیر عامل) براي قراردادها    .۱۱

 و اسناد تعهدآور تعاونی.
انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیما و یا به اعتبار تصدي اداره امور تعاونی بر عهده   .۱۲

 ت.هیئت مدیره گذارده شده اس
 

ها تعاونی است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل، این نمایندگی را در دادگاه   هیئت مدیره نماینده قانونی  -27ماده  
 اعمال کند. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. ها ن او مراجع قانونی، و سایر سازم

بازرسان  -28ماده   بازرس/  از اعضا هیئت مدیره، مدیر عامل،  با هر یک  تعاونی  آئین   معامالت  اي خواهد بود که در  نامهتابع 
 عمومی عادي تعاونی میرسد.چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب مجمع 

دهد و هیچ یک از اعضا هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات  هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام می  -29ماده  
منفرداًهیئت کند  ،  مدیره   استفاده  هیئت  باشد.  داشته  مدیره  هیئت  از طرف  کتبی  نمایندگی  یا  وکالت  که  موارد خاص  در  مگر 

 تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیر عامل تفویض کند.می

باید بالفاصل  تحویل و تحول  -30ماده   بعدي  به هیئت مدیره  از هیئت مدیره سابق  انتقال مسئولیت  قبولی و  تاریخ  از  بعد  ه 
سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و 

موجوديحساب  ثبت  ها  اداره  در  تغییرات  ثبت  ار  پس  و  تحویل  جدید  مدیره  هیئت  به  تعاونی  معرفی   هاشرکت هاي  ترتیب 
 شود.  امضاهاي مجاز داده 

که    -تبصره است  این  به  قبلی) مدت شروع تصدي مشروط  مدیره  برکناري هیئت  یا  استعفا  قبول  یا  فوت  در صورت عدم   )
از قانونی شدن شروع تصدي، تا زمانیکه ترتیب معرفی امضاهاي مجاز داده نشده هیئت  ها  آن ماموریت   خاتمه یافته باشد. بعد 

محدودي را به هیئت مدیره قبلی تفویض کند و در هر حال هر اقدام باید با تصمیم هیئت مدیره تواند اختیارات  مدیره جدید می 
 جدید باشد. 

 
مراتب نقل و انتقال باید در صورتمجلسی منعکس و به امضاي اکثریت اعضاي هیئت مدیره سابق و اعضاي هیئت   -31ماده  

 ر باید جزو اسناد شرکت نگهداري شود.مدیره جدید و بازرس/ بازرسان تعاونی برسد. صورتمجلس مذکو
به تحویل ننمایند به عنوان متصرف غیر مجاز در اموال غیر و خیانت در    لی اقدامدرصورتیکه اعضاي هیئت مدیره قب  -تبصره

 گیرند. امانت تحت تعقیب قرار می
 

به وظایف    ازاستعفاي هریک    -32ماده   نسبت  رافع مسئولیت  آن  قبولی سمت  و  تعیین عضو جدید  تا  مدیره  اعضاي هیئت 
 . نخواهد بود

تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و و مدیر عامل تعاونی نمی  هیچ یک از اعضاي هیئت مدیره، بازرس/ بازرسان  -33ماده  
 ت مشابه قبول کند.یا عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی دیگري را با موضوع و فعالی
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عادي براي ثبت تعاونی در   از تاریخ جلسه مجمع عمومی  دو ماه نخستین هیئت مدیره تعاونی موظف است ظرف    -34ماده  
 مراجع ذیصالحیت اقدام کند. 

 مدیر عامل و بازرسان تعاونی باید واجد شرایط زیر باشند:  اعضاي هیئت مدیره،   -35ماده 

 شرایط عمومی   -الف
 هاي دینی شناخته شده در قانون اساسی، شرط وثاقت و امانت)هاي متشکل از اقلیتایمان و تعهد به اسالم (در تعاونی  .۱
 نداشتن منع قانونی و محجور نبودن. .۲
 هاي محارب و عدم ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.عدم عضویت در گروه  .۳
سابقه محکومیت به ارتشاء، اختالس، کالهبرداري، خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عدم   .۴

 ورشکستگی به تقصیر.

 شرایط اختصاصی_ ب
 اعضاي هیئت مدیره، مدیر عامل و بازرسان تعاونی عالوه بر شرایط عمومی فوق بایستی داراي شرایط اختصاصی زیر باشند:

 العات یا تجربه الزم براي انجام وظایف محوله دارا بودن اط .۱
 کاندیداي هیئت مدیره تعاونی باید از اعضاي هیئت مدیره یا مدیر عامل اعضاي تعاونی باشد. .۲
 سال  10دارا بودن تجربه و سابقه مدیریتی به مدت  .۳
و   (آمیزه هاي پلیمري)    کاندیداي هیئت مدیره تعاونی از اعضاي فعال انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران .۴

 باشد.  (آمیزه هاي پلیمري)  هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران  تأیید مورد

 بازرسی  _

 براي مدت یک سال مالی به عنوان بازرس/ بازرسان  یا حقوقی را  از اشخاص حقیقی  یکیعادي  مجمع عمومی      -36ماده  
 . انتخاب مجدد آنان بالمانع است.  کند میانتخاب 

اصلی، هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز    قانونی و یا استعفاي بازرس/ بازرسان  تدر صورت فوت یا ممنوعی    -1تبصره  
 بقیه مدت دعوت نماید.البدل را به ترتیب آراء بیشتر براي بازرس/ بازرسان علی

  گردد.الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میحق   -2تبصره 
زمانی    -3تبصره   قبولی    تا  و  انتخاب  جدید  بازرسان  بازرس/  نکرده که  کماکان سمت  قبلی  بازرسان  بازرس/  مسئولیت   اند 

 بازرسی را به عهده دارند. 
 

 وظایف بازرسان تعاونی به شرح زیر است:    -37ماده 
مستمر_   و    نظارت  مقررات  و  قوانین  و  اساسنامه  با  شده  انجام  معامالت  و  عملیات  و  تعاونی  امور  اداره  نحوه  انطباق  بر 

 هاي مربوطه. دستورالعمل 
پیشنهادي   ود و زیان، بودجههاي عملکرد و سهاي مالی از قبیل ترازنامه و حساب صورت   _ها، دفاتر، اسنادرسیدگی به حساب   _

و گزارشات هیئت مدیره، مجمع عمومی، شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه  
 کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده تعاونی خواهد بود. 

 ذیربط. رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع  _
 تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور تعاونی به هیئت مدیره و مدیر عامل و تقاضاي رفع نقص. _
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هاي حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی تعاونی و مراجع نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارش  _
 ذیربط. 

به مجمع عمومی عادي سالیانه    /بازرسان موظفند  بازرس موظف است/    -1تبصره   تعاونی  به وضعیت  راجع  گزارش جامعی 
روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادي سالیانه جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز    10تسلیم کند. گزارش بازرس باید الاقل  

باشد هریک می بازرسان متعدد داشته  تعاونی  باشد. در صورتیکه  آماده  تنهایی وتعاونی  به  انجام دهد. لیکن تواند  را  ظایف خود 
واحدي تهیه کنند. در صورت وجود اختالف نظر بین بازرسان، موارد اختالف با ذکر دلیل در گزارش    شکلیه بازرسان باید گزار 

 ذکر خواهد شد. 
می  -2تبصره   ولی  نداشته  را  تعاونی  امور  اداره  در  مستقیم  دخالت  حق  بازرسان  در  میتواند/  بازرس/  راي  حق  بدون  توانند 

  جلسات هیئت مدیره شرکت کند/کنند و نظارت خود را نسبت به مسائل جاري تعاونی اظهار نظر دارد/ دارند.
 

مرتکب   -38ماده   وظایف محوله  انجام  در  مدیرعامل  یا  و  مدیره  هیئت  که  دهد  بازرسان تشخیص  از  در صورتیکه هر یک 
اثر   ترتیب  تذکرات  به  و  شده  فوق نمی تخلفی  عمومی  مجمع  برگزاري  تقاضاي  مدیره  هیئت  از  است  مکلف  براي دهند،  العاده 

    رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

بازرس/ بازرسان نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب میشود طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت    -39ماده  
 مدنی مسئول است.

 فصل چهارم : مقررات مالی 

ابتداي سال مالی تعاونی اول فروردین ماه و انتهاي آن آخر اسفند ماه همان سال / سال بعد خواهد بود باستثناي    -40ماده  
 سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است. 

هاي عملکرد امه و حساب هاي مالی پایان دوره از قبیل ترازنها، صورت اي از گزارش هیئت مدیره موظف است نسخه   -41ماده  
  روز قبل از تاریخ  30و سود و زیان، پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادي سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 

تشکیل جلسه مجمع عمومی عادي ساالنه براي رسیدگی به بازرس / بازرسان تسلیم نموده و عالوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز   
هاي تعاونی را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه تعاونی تهیه و در اختیار بازرس/ بازرسان قرار دهد و آزمایشی حساب 

 نسخه از آن را نیز به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

تخلف  -42ماده   یا  نقص  در صورت مشاهده  اعضا  از  تعاونی می  هریک  امور  اداره  به  تودر  را  یا شکایات خود  و  گزارش  اند 
بازرس/ بازرسان اعالم نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت، با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکاتبه 

اهد  شود خوکند. هیئت مدیره مکلف به اجراي نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مزبور که به طور کتبی و رسمی ابالغ می
 بود. 

مدیران تعاونی موظفند با کارشناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همکاري بنمایند و کلیه 
 اسناد و مدارك مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

هاي متداول و رعایت اصول و موازین، روشهاي مالی،  در تهیه و تنظیم اسناد حسابداري و دفاتر قانونی و صورت     -43ده  ما
 قابل قبول و قوانین و مقررات جاري الزامی است.

هاي بالعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده براي مصرف خاصی تعیین نشده باشد اگر نقدي  هدایا و کمک    -44ماده  
 د شد.باشد بحساب درآمد و اگر غیر نقدي باشد تقویم و به حساب درآمد منظور خواه 
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ها و سایر موسسات اعتباري، پس از تصویب هیئت مدیره با امضاهاي مجاز معرفی افتتاح هر نوع حساب نزد بانک     -45ماده  
 مدیره امکان پذیر خواهد بود. هیئت شده از طرف 

 شود: سود خالص تعاونی در هر سال مالی به ترتیب زیر تقسیم می   -46ماده
 شود. باال با تصویب مجمع عمومی عادي به عنوان ذخیره قانونی منظور میاز حداقل پنج درصد به  .۱
حداکثر پنج درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادي  .۲

 گردد و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادي است.به حساب مربوطه منظور می
کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع  ء،  از سود جهت پاداش به اعضادرصد    5حداکثر   .۳

 شود.عمومی عادي تخصیص داده می
با تعاونی تقسیم   هاآن% به نسبت سهام و مابقی به نسبت معامالت    30پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص   .۴

 گردد. می
زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهاي مذکور به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال   ذخیره قانونی تا      -1تبصره  

 اخیر تعاونی نرسیده باشد الزامی است.
تواند با تصویب مجمع عمومی عادي تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به  تعاونی می    -2تبصره  

 قیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.کار برد. استفاده مجدد از با 
تواند از محل اندوخته احتیاطی با تصویب مجمع عمومی عادي مبلغی را براي انجام امور خیریه و  هیئت مدیره می      -3تبصره  

 المنفعه تخصیص دهد. عام
 

 فصل پنجم : مقررات مختلف 

دستگاه   -47ماده   از  یک  شرکت هر  موسسات  ها،  و  ماده  ها  در  17موضوع  عضویت،  بدون  که  تعاونی  بخش  تعاونی    قانون 
اي براي نظارت بر تعاونی و حضور در جلسات مجامع عمومی هیئت مدیره  تواند نماینده مشارکت یا سرمایه گذاري کرده باشد می

 به عنوان ناظر داشته باشد. 

انحالل، ادغام یا تغییر موادي از اساسنامه تعاونی که مغایر شروط و قراردادهاي منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و   -48ماده  
 کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه گذاري و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور خواهد بود. 

 
ضی از مواد اساسنامه را تصویب کند در صورت تأیید وزارت تعاون، فوق العاده تغییر بعدر صورتیکه مجمع عمومی    -49ماده  

 کار و رفاه اجتماعی ( از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود. 
 

 ها در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحالل آن باید مسترد شود.کلیه اموالی که  از منابع عمومی دولتی و بانک  -50ماده 
 

 هاي اجرایی مربوط می باشد.ادغام و انحالل تعاونی آن تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه -51ماده 
 
 
 



۱۱ 
 رئیس مجمع  منشی مجمع 

 
ي تعاونی با موضوع فعالیت مشابه، هاشرکت در صورت بروز اختالف بین تعاونی و اعضاي آن و یا بین تعاونی و سایر  -52ماده 

بر اختالف  اتحادیه موضوع  و  تعاونی  بین  ارجاع  یا  مربوط  تعاون  اتاق  یا  باالتر  اتحادیه  به  داوري  بروز    شودمیاي  و در صورت 
اتاق تعاون   هاآن هایی که موضوع فعالیت  اختالفات بین تعاونی و سایر تعاونی مشابه نباشد، یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی 

 مربوط مرجع داوري خواهد بود. 
 

در   اساسنامه  و    52این  به    28ماده   ........................ مورخه  عمومی..................................................................  مجمع  در  تبصره 
پیش بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی و اصالحات بعدي آن، قانون تصویب رسیده و آنچه در آن  

نامهشرکت  آیین  باقی است)،  به قوت خود  (در مواردي که  تعاونی  بین ها و دستورالعمل هاي  قراردادهاي منعقده  قانونی و  هاي 
 باشد.شرکت و اعضاء و یا مؤسسات طرف قرارداد می

 
 
 

 امضاي تمامی اعضاي هیئت رئیسه مجمع محل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	تبصره 2- اخذ وام و تسهیلات از منابع بانکی و غیره صرفاً با اخذ مجوز از مجمع عمومی باشد.

