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 تعاونی های شرکت

مثالً همسایه، دوست،  صنف یا تناسبی مشابه دارندای از افرادی که هممشارکتی است که عده شرکت تعاونی
کنند و قت بهم کمک میآیند و در حقیدستیابی به منافع مشترک گردهم میخویشاوند یا همشهری هستند برای 

یه معینی را درمیان کنند، سرمابرای تهیه مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام تعاونی درست می
ید یتی کوچک را پدجمعی مشکل را حل مینمایند. در واقع اعضای شرکت در کنار یکدیگر، جمعگذارند و دستهمی
پردازد کاالی می آوری پول جزئی که هر عضوآورند که بعنوان مثال در تهیه کاالهای مورد نیاز اعضا، با جمعمی

اعضا  مورد احتیاج اعضا را از دست اول خریداری و به همان قیمت تمام شده یا سود خیلی جزئی به
ل کاذب حذف بان این گونه مشاغهای غیر ضروری در کسب و تجارت و صاحفروشد و به ین طریق واسطهمی
اشند اما هرعضو در شرکت تعاونی ممکن است اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان از سود نداشته ب. گردندمی

تکی به اعضاء بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد. درواقع تعاونی، م
.است نه به سرمایه  

 

تعاونی در ایران های شرکت  

بخش  ، اهدافرسید. ماده اول این قانون  مجلس شورای اسالمی به تصویب ۰۷۳۱قانون بخش تعاونی در سال 
دولت، اشتغال زایی،  تعاونی سیستم اقتصادی ایران را برشمرد که از آن جمله، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن

تمرکز و تداول ثروت،  کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از قرار دادن وسائل کار در اختیار کسانی که قادر به
د.اضرار به غیر بوپیشگیری از انحصار، احتکار، تورم،   

ها دولتی، تعاونیبخش های  خصوصی سازیاساسی، در قانون ۴۴درسالهای اخیر با اجرایی و تبیین نمودن اصل 
بسیاری را به خود  زایایدر این واگذاری مورد توجه قرار گرفتند و م بخش خصوصیترین بعنوان مهمترین و الیق

.اونیها برخوردارنداختصاص دادند. شرکتهای تعاونی همچنین از مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تع  

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C


 

 انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت

دامپروری، پرورش و داری، شرکت تعاونی تولیدی: شرکتی است که به منظور اشتغال در امور مربوط به کشاورزی، دام
نماید و مجموعا ًَ یک یصید ماهی، شیالت، صنعت، معدن، عمران شهری، روستائی، عشایری و نظایر اینها فعالیت م

.نمایندواحد تولیدی را در آن اداره می  

 ات و سایر نیازمندیهایشرکت تعاونی توزیعی: شرکتی است که در امور مربوط به تهیه و توزیع کاال، مسکن، خدم
وزیعی باشد را شرکت تعاونی نماید. آن دسته از شرکتهای تعاونی که فعالیت آنان تواما ًَ تولیدی و تاعضاء فعالیت می

.تولیدی و توزیعی نامند  

نایع و هر گروهی دیگر یا صاحبان ص زنبور عسلدهندگان های تعاونی تولیدی مانند دامداران،کشاورزان، پرورش شرکت
تعاونیهای توزیعی  اند، در صورت تشکیل تعاونی برای تامین نیازهای خود از نوعکه در رده تولیدی نام برده شده

شوند)تامین کننده نیازتولید کنندگان( محسوب می  

از لحاظ نوع عضویت انواع شرکت تعاونی  

تعاونیها حداقل  باشد، تعداد اعضاء در اینشرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می
.شودتعیین کرده مشخص می وزارت تعاوننفر و براساس نوع تعاونی که  ۰۱۱  

ویان، کشاورزان، کارگران، دانشج مانند خاص گروهی برای درآن عضویت که است شرکتی:  شرکت تعاونی خاص
.شودط آزاد تعیین میزنان، پزشکان، وکالی دادگستری، اعضاء هر صنف و مشاغل خاص و نظایر اینها با رعایت شرای  

 

 

 

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B3%D9%84
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 انواع و اقسام شرکت تعاونی در ایران برحسب گرایش

، اعتبار ، ولید کنندگانتامین کننده نیاز ت ، فرش دستباف ، مسکن ، خدماتی ، معدنی ،ی صنعت ،ی کشاورز  

منابع طبیعی ، چند منظوره ، تامین کننده نیاز مصرف کنندگان ، نقل حمل و   

 

 ضوابط عمومی

رکتهای تعاونی شرایط قانونی را برای عضویت در شتواند تاسیس شود که نفر عضو می ۳شرکت تعاونی حداقل با 
.اونی مشابه عضو نباشدداشته باشند. از جمله تابعیت ایرانی، نداشتن ممنوعیت قانونی و حجر، و در شرکتهای تع  

و شدن را دارند دعوت شود و پس از آن از کسانی که شرایط عضشرکت تعاونی توسط هیئت موسس تاسیس می
موافقت نامه تشکیل  پس از تهیه طرح و اساسنامه و دیگر مشخصات تعاونی اقدام به دریافتکند. هیات موسس می

ون، شرکت را ثبت تعاونی از وزارت تعاون مینماید و پس از دریافت اجازه نامه ثبت شرکت تعاونی از وزارت تعا
.شودمینماید، پس از آن پروانه تاسیس شرکت تعاونی بوسیله وزارت تعاون صادر می  

.کنندمی های شرکت تعاونی خود را انتخابو بازرس هیئت مدیرهعادی، اعضای  مجمع عمومیاعضا در جلسه   

، ملیت، شغل و غیره در شرکتهای تعاونی همه با هم برابرند و همه همکار یکدیگرند و از نظر نژاد، زبان، رنگ پوست
.نشجو می پذیردکشور داهیچکدام از اعضاء بردیگری برتری ندارند. همچنین رشته تعاون و رفاه در دانشگاه های   

 

بعمن  

پدیاویکیوب سایت دانش نامه   

 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
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