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   خالصه اجرایی   
در تاریخ 1397/05/30، مصوبه ای توسط هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای 

کسب و کار به تصویب رسید که به مصوبه استقالل تعاونی ها معروف گردید. مصوبه ی شماره 

80/1644  هیــأت مقررات زدایــِی وزارت اقتصاد بیانگر این مطلب اســت کــه ثبت تغییرات 

تعاونی ها دیگر نیازمند اخذ مجوز از ســوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نمی باشد و تنها 

ثبت تأســیس تعاونی، نیازمند اخذ مجوز از نهاد نامبرده است. مصوبه مذکور ایرادات حقوقی 

و اقتصادی بســیاری داشت که از سوی مسئولین مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

طور مســتمر مورد اعتراض و انتقاد قرار گرفت تا در تاریخ 1398/11/01، هیأت عمومی دیوان 

عدالت اداری، مصوبه مذکور و همچنین بخشنامه شماره 144261/97 مورخ 1397/07/22 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشــور را که برمبنای مصوبه هیأت مقررات زدایی صادر شده بود، 

ابطال نمود. براین اساس در خالصه سیاستی حاضر، ابتدا به تشریح مصوبه هیأت مقررات زدایی 

و بررســی دالیل تصویب آن می پردازیم. ســپس به دادنامه نقض مصوبه مذکور توسط هیأت 

عمومــی دیوان عدالت اداری و دالیل قضات محترم هیأت جهت نقض مصوبه نامبرده پرداخته 

می شــود. در آخــر هم به طور کلی، دالیل ضــرورت اخذ مجوز از وزارت تعــاون، کار و رفاه 

اجتماعی جهت ثبت تغییرات شرکت  های تعاونی را بیان خواهیم کرد.

مخاطبان گزارش 
فراکسیون تعاون مجلس شورای اسالمی     

معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی     

پیام های کلیدی گزارش
تصویب مصوبه ای توسط هیأت مقررات زدایی مبنی بر عدم لزوم اخذ مجوز از وزارت      

تعــاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات تعاونی ها در ســال 1397 و نقض آن توســط 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 98؛

مهمترین دالیل ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت      

تغییرات تعاونی ها عبارت اند از: 

جلوگیری از رشد فعالیت های غیر رسمی تعاونی ها ب( جلوگیری از فعالیت   o            

تعاونی ها و مدیران متخلف؛

ایجاد ســامانه جامع بخش تعاون جهت حل دو مولفه تسهیل و تسریع امور   o           

تعاونی ها و همچنین ساماندهی تعاونی ها.

گزینه های سیاستی موجود
اطالع رســانی و بازتاب وجوه مختلف و مزایای بسیار ســامانه جامع بخش تعاون به      

تمامی بخش ها، سازمان ها و اعضای حوزه تعاون است. 

اتصال فوری ســامانه سازمان ثبت اســناد با سامانه هوشــمند بخش تعاون و انجام      

مقدمات و مذاکرات مورد نظر و فرآیندهای قانونی و اداری آن.



صــدور  تســهیل  و  مقررات زدایــی  هیــأت  صــدور مصوبــه  تســهیل  و  مقررات زدایــی  هیــأت  مصوبــه 
آن تصویــب  دالیــل  و  کار  و  کســب  آنمجوزهــای  تصویــب  دالیــل  و  کار  و  کســب  مجوزهــای 
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براســاس ماده 57 قانون رفع موانع تولیــد رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور مصوب 
1394/02/01 ، نهادی با عنوان »هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« 
تشــکیل شد که وظیفه اصلی آن بدین گونه بیان شده است: »شرایط و مراحل صدور مجوزهای 
کسب و کار در مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید 
و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کســب و کار در کشور با حداقل هزینه 
 به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان 

ً
و مراحل آن ترجیحا

ممکــن صورت پذیرد« )تبصره 3 ماده ماده 3 قانون اصالح مواد )1( و )6( و )7( قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1393/04/16(. 

هیأت مقررات زدایی براساس وظایف تشریح شده خود، در تاریخ 1397/05/30 مصوبه ای 
به شماره 80/1644 در امور تعاونی ها تصویب نمود که متن آن به شرح ذیل می باشد:

»مصوبه جلســه بیســت و دوم مورخ 29/5/1397 در خصوص مجوز وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی برای ثبت تأسیس و تغییرات شرکت های تعاونی:

  بــا عنایت به بررســی های صــورت گرفته در خصــوص موضوع مذکــور، اعضای هیأت 
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نمایند:

1ـ مصوبــه شــماره 10746/204334/63/م هیــأت نظــارت بــر مقررات زدایی مورخ 
2/11/1389 در موضــوع اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت تأســیس 

الزم االجراست.
2ـ در رابطه با ثبت تغییرات شــرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون نیازی به اخذ 

مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.«
بنابر مصوبه مذکور، اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تنها برای ثبت تاسیس 
تعاونی ها الزامی اســت و در خصوص ثبت تغییرات تعاونی ها پس از تاســیس، نیازی به اخذ 

مجوز نمی باشد.

براســاس مصوبه هیأت مقررات زدایی، سازمان ثبت اســناد و امالک کشور بخشنامه شماره 
97/144261 را در تاریخ 1397/07/22 به شــرح ذیل تصویب نمود )ســازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور، 1398(:
»در اجــرای تکالیــف مقرر در مــاده 57 قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر و به اســتناد 
مصوبه شــماره 1644/80 ـ 1397/05/30 جلسه بیســت و دوم مورخ 1397/05/29 هیأت 
 در خصوص 

ً
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ادارات ثبت شرکت ها صرفا

درخواست ثبت تأسیس شرکت های تعاونی، اتحادیه ها و اتاق های تعاون، ملزم به اخذ مجوز از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهند بود و در رابطه با درخواســت ثبت تغییرات ضرورتی 
به اخذ مجوز از وزارت مذکور نیســت. بنابراین الزم است متصدیان با رعایت مراتب نسبت به 
انجام وظایف قانونی اقدام نمایند. نظارت بر حســن اجرای این بخشنامه بر عهده مدیر کل ثبت 

شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و مدیران ثبت اسناد و امالک استانها می باشد.«
بنابراین با بخشــنامه مذکور، عدم لــزوم اخذ مجوز از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
برای ثبت تغییرات تعاونی ها رســمیت یافت و رویه عملــی ادارات ثبت قرار گرفت. مهمترین 
دلیل تصویب مصوبه اخیرالذکر هیأت مقررات زدایی و به تبع آن بخشــنامه سازمان ثبت اسناد 
که به عنوان بخشنامه اســتقالل تعاونی ها معروف گردید؛ ساماندهی، تسهیل و تسریع در امور 
تعاونی ها و به طور کلی کسب و کارهای ناشی از تعاونی ها می باشد. در این زمینه حتی موافقان 
ایــن مصوبه هم دلیل خاصــی ارائه ندادند و تنها به همین نکته بســنده کردند که اخذ مجوز از 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت هر تغییر در تعاونی، ولو تغییرات جزئی سبب دشواری 
ف تعاونی ها می گردد و مانعی در مقابل آزادی عمل تعاونی ها در فعالیت هایشان می باشد 

ّ
و تکل

)عبداللهی، 1397(. 
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پس از انتقادها و اعتراض های اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف پیرامون مصوبه موسوم به 
»استقالل تعاونی ها«، سرانجام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس شکایت دو شخص 
حقیقی از مصوبه و بخشنامه مذکور، طی دادنامه ی شماره 3067ـ 3066 مورخ 1398/11/01، 
مصوبه و بخشــنامه اخیرالذکر را مســتند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشــکیالت و آیین 
دادرســی دیوان عدالت اداری مصوب ســال 1392  نقض و ابطال نمود )دیوان عدالت اداری، 
1399(. اســتدالل قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، بر 

دو مبنای اصلی استوار است که به شرح ذیل بیان می گردد:
مغایــرت با قوانین و مقــررات: ماده 21 قانون شــرکت های تعاونی مصوب 11350 ،   -1
هرگونــه تغییر در تعاونی هــا را منوط به اجازه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نموده اســت. 
از آن  جا هم که طبق ماده 2148  همین قانون، هرگونه اصالح یا نســخ مواد این قانون بایستی به 
صراحت اعالم شــود، و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب 1370 هم 
در این زمینه حکم مغایری با مفاد ماده 21 قانو شــرکت های تعاونی نداشته است، بنابراین حکم 
بــه لزوم تایید وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در هرگونه تغییر شــرکت های تعاونی، امری 

قانونی است که مصوبه هیأت مقررات زدایی برخالف آن بوده است.
 تصویب چنین مصوبه ای 

ً
خروج از حدود اختیارات و صالحیت تصمیم گیری: اساسا  -2

از شــئون هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خارج است؛ زیرا مطابق 
تبصــره 3 ماده 3 قانــون اصالح مواد 7ـ 6ـ  1 قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 44 قانون 
اساســی موضوع ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 
سال 1393، هیأت مذکور می بایست شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، 
بخشــنامه ها و آیین نامه ها و مانند اینها را تسهیل و تســریع نماید و در جایی که خود قانونگذار 

تعیین تکلیف کرده، هیأت مذکور صالحیت وضع مقرره ندارد.

نقــض مصوبــه هیــأت مقررات زدایــی و بخشــنامه مربوطــه نقــض مصوبــه هیــأت مقررات زدایــی و بخشــنامه مربوطــه 
توســط دیــوان عدالــت اداریتوســط دیــوان عدالــت اداری

کر هیئت عمومی دیوان عدالت، هم مصوبه هیأت مقررات زدایی و هم 
ّ

براســاس رای اخیرالذ
بخشنامه سازمان ثبت اسناد که در راستای مصوبه مذکور صادرشده بود، باطل و بالاثر گردید، 
ن موقت داشــته است و مسئله نقش دولت و 

ّ
اما به نظر می رســد که رأی اخیر، نقش یک مسک

حدود دخالت های آن در تعاونی ها و نظارت بر آن ها به خوبی روشــن نشــده است؛ از همین 
رو در بخــش بعد به دالیل ضرورت تأیید وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی در ثبت تغییرات 

تعاونی ها خواهیم پرداخت.

  1-  مــاده 21  قانــون شــرکت های تعاونــی : اساســنامه و نــام اعضــای مؤســس و هیــأت مدیــره و بــازرس یــا بازرســان و مدیرعامــل 
همچنیــن هــر گونــه تغییــرات بعــدی در شــرکتها و اتحادیه های تعاونــی بــا رعایــت تشــریفات مقــرر در ایــن قانــون و تأییــد نماینــده 

وزارت تعــاون و امــور روســتاها در اداره ثبــت مرکــز اصلــی شــرکت یــا اتحادیــه بــه ثبــت می رســد.
 2 - مــاده 148 قانــون شــرکت های تعاونــی : کلیــه قوانیــن و مقــررات مغایــر بــا ایــن قانــون ملغــی اســت و در قوانیــن بعــدی نیــز 

 قیــد شــود. 
ً
نســخ یــا اصــالح مــواد و مقــررات ایــن قانــون بایــد صریحــا
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براین اســاس ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات 
تعاونی ها برهیچ کس پوشیده نمی ماند؛ اما دغدغه ی آن دسته از منتقدینی که بر ضرورت مولفه های 
تسهیل و تسریع امور تعاونی ها تاکید دارند نیز ارزشمند است و بایستی اخذ مجوز و نظارت مذکور 
ســبب تضییع این دو مولفه نگردد. به همین جهت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راســتای 
تســهیل و تسریع امور تعاونی ها و همچنین ایجاد شفافیت و نوآوری در عرصه تعاون اقدام به ایجاد 
و ارائه ســامانه جامع بخش تعاون نمود. این ســامانه با فناوری جدید به منظور ارائه خدمات تمام 
الکترونیک به تعاونی ها و اعضای آن ها ایجاد شده و با سازوکار هوشمند، قابلیت پاسخگویی سریع 
در ارائه خدمات به تعاونی ها و اعضای آن ها را ایجاد نموده است. همچنین تمامی خدمات مربوطه 
بدون نیاز به مراجعه مردم به ادارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و عمال از طریق 
این ســامانه امضاهای طالیی و بوروکراسی های زمان بر حذف شده است. بنابراین عمال برای ثبت 
تغییرات تعاونی ها و حتی تشــکیل تعاونی ها نیازی بــه حضور در هیچ یک از ادارات وزارت متبوع 
نبوده و این فرایند کامال به صورت الکترونیک انجام می شــود. از ســوی دیگر، از این طریق مدت 
زمان ثبت و تشــکیل تعاونی ها به گفته معاون تعاون وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی از حدود 
40 روز به زیر 5  روز کاهش پیدا کرده اســت )کبیری، هشدار نسبت به افزایش فعالیت غیررسمی 
تعاونی ها، 1398(. نظارت هوشــمند و مســتمر تمامی اعضا بر اقدامــات هیات مدیره تعاونی و 
اطالع رسانی اخبار آن از طریق سامانه مذکور و نرم افزار تلفن همراه، امکان وقوع مفاسد احتمالی 
را عمــال از بین خواهد برد. همچنین توانمندســازی و آموزش الکترونیک، کمک به توســعه بازار 
محصوالت تعاونی ها و نیز تامین مالی پروژه های شــرکت های تعاوتی، قابلیت های دیگری است 
که در ادامه به این سامانه افزوده شده و ذیل اهداف اصلی آن، یعنی توسعه شفافیت و نوآوری، نظام 

یکپارچه ارائه خدمات به شرکت های تعاونی و اعضا آن ها را ایجاد خواهد نمود. 
بنابراین با ایجاد و ارائه سامانه جامع بخش تعاون، عالوه بر ده ها مزیتی که می توان برای آن شمرد 
و در پژوهش حاضر مجالی برای بیان آن ها نمی باشــد، می توان گفت که دغدغه تســهیل و تسریع 
امور تعاونی ها تا حد گســترده ای حل شــده اســت و دیگر نمی توان آن را دستاویزی برای مقابله با 
نظارت دولت و اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ثبت تغییرات تعاونی ها قرار داد؛ 
چراکه همانطور که بیان شــد، تعداد روزهای الزم جهت طی روند ثبت و تشکیل تعاونی ها  از 40 
روز به کمتر از 5 روز کاهش یافته است که این در صورت تحقق در عمل، امری بی نظیر می باشد که 
تاکنون متاسفانه تنها مشکل در این زمینه عدم اتصال سامانه سازمان ثبت به سامانه هوشمند بخش 

تعاون است )کبیری، تعاونی های متخلف تغییرات ثبتی را بدون دردسر ثبت می کنند، 1398(.

مهمتریــن دلیل مخالفان لزوم اخذ مجــوز از وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی جهت ثبت 
تغییرات تعاونی ها، دو مؤلفه تســهیل و تســریع در امر تعاونی ها و همچنین ساماندهی آن هاست. 
البته ایــن به معنی نفی نظارت دولت به وســیله وزارت تعاون، کار و رفــاه اجتماعی بر تعاونی ها 
نمی باشــد و در این زمینــه حتی مخالفان مذکور هم اتفاق نظر دارنــد. در واقع منتقدین لزوم اخذ 
مجوز از وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت تغییرات تعاونی ها، معتقدند اگرچه نظارت 
مستمر دولت بر تعاونی ها و امورشان امری ضروری است اما این نظارت نباید مانع تسهیل و تسریع 

امور تعاونی ها شود. 
حال ما ابتدا به ذکر دالیل ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت 
تغییرات تعاونی ها می پردازیم و ســپس در برابر انتقاد وارد شده در مسئله موردنظر، راه حل مناسبی 

را ارائه خواهیم داد.
دو دلیل مهمی کــه در ضرورت اخذ مجوز از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی جهت ثبت 

تغییرات تعاونی ها بیان شده است، به شرح ذیل بیان می گردد:
جلوگیری از فعالیت تعاونی ها و مدیران متخلف و رشــد فعالیت غیر رســمی تعاونی ها   -1
)کبیــری، 1398(: تخلفات و آراء قضایــی علیه تعاونی ها و مدیران آن ها، تنهــا در اختیار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشــد و سازمان ثبت اســناد در فرآیند ثبت تغییرات، بی خبر از این 
مسائل می باشد. به همین دلیل ثبت هرگونه تغییرات بدون بررسی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی سبب ایجاد فساد در امر تعاونی ها و رشد تعاونی های متخلف می گردد و در آخر موجب 
ایجاد نوعی بی اعتمادی نسبت به تعاونی ها در سطح جامعه می گردد )کبیری، تعاونی های متخلف 
تغییرات ثبتی را بدون دردســر ثبت می کنند، 1398(. این درحالی است که می دانیم جذب اعتماد 
عمومی نســبت به تعاونی ها منوط به ایجاد نگاه ضد فســادی در بخش تعاون است که این امر نیز 

ناشی از افزایش کنترل و نظارت بر فعالیت تعاونی هاست.
امــکان تصویب مصوبات مغایــر قوانین و برگزاری مجمع عمومــی بدون صالحیت و   -2
حضور قانونی افراد: مرجع تشــخیص دهنده مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات تعاونی ها با قوانین 
و مقررات و همچنین تاییدکننده صالحیت مجامع عمومی برگزارشــده و قانونی بودن آن ها، وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشــد. حال حذف این مرجع تشــخیصی و تاییدی، در فرآیند ثبت 

تغییرات تعاونی ها در سازمان ثبت اسناد، خود می تواند بسترساز فساد در زمینه تعاونی ها گردد. 

دالیــل ضــرورت اخــذ مجــوز از وزارت تعــاون، کار و رفــاه دالیــل ضــرورت اخــذ مجــوز از وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی در ثبــت تغییــرات تعاونی هــااجتماعــی در ثبــت تغییــرات تعاونی هــا
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قوانینقوانین
   قانون شرکت های تعاونی مصوب سال 1350

   قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران مصوب سال 1370
   قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 

   قانــون اصالح مواد )1( و )6( و )7( قانون اجرای سیاســت های کلــی اصل 44 قانون 
اساسی مصوب سال 1393

   قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 

منابعمنابع
   دیــوان عدالت اداری. )1399, فروردین 9(. رای شــماره های 3066 الی 3067 هیات 

عمومــی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند2 مصوبه شــماره 1644/80 ـ 30/5/1397 
هیــأت مقررات  زدایی و تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار و ابطال بخشــنامه شــماره 
144261/97ـ 22/7/1397 ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور. بازیابی از پایگاه ملی اطالع 

6709/https://dotic.ir/news :رسانی قوانین و مقررات کشور
   ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور. )1398, خرداد 13(. بخشنامه شماره 144261/97 

مورخه 22/07/97 مقام عالی ریاســت محترم سازمان ثبت اسناد وامالک کشور، در خصوص 
شــرکتهای تعاونی اتحادیه ها و اتاق های تعاون. بازیابی در 1399، از اداره کل ثبت شــرکت ها 
pa&18=http://sherkat.ssaa.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid :غیرتجاری و موسسات 

1=showitem&2=p&595=geid
   عبداللهــی, ب. )1397, آبان 5(. مصوبه جدید در بخش تعاون/ بخشــنامه اســتقالل 

/93097/http://www.ibena.ir/news :تعاونی ها ابالغ شد. بازیابی از خبرگزاری ایبنا
   کبیــری, م. )1398, آبان 18(. تعاونی های متخلف تغییرات ثبتی را بدون دردســر ثبت 

/4766468/https://www.mehrnews.com/news :می کنند. بازیابی از خبرگزاری مهر
   کبیری, م. )1398, شــهریور 11(. هشدار نسبت به افزایش فعالیت غیررسمی تعاونی ها. 

/4709047/https://www.mehrnews.com/news :بازیابی از خبرگزاری مهر

پس از آنکه در نوشــتار حاضر به دالیل مخالفان و موافقان ضــرورت اخذ مجوز از وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در ثبت تغییرات تعاونی ها پرداختیم، مشــخص گردید که هردو 
گروه بر نظارت دولت بر امور تعاونی ها اتفاق نظر دارند و تنها اختالف برسر دو مولفه تسهیل و 
تسریع امور تعاونی ها در مرحله ثبت تغییرات است. در همین راستا به ابتکار وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی در ایجاد و ارائه ســامانه جامع بخش تعاون اشــاره کردیم که دیگر با وجود آن، 
نقطه نظرات مخالفین مســئله اخیرالذکر هم تامین می شود. در همین راستا، دو توصیه سیاستی 

به شرح ذیل بیان می گردد:
   اطالع رسانی و بازتاب وجوه مختلف و مزایای بسیار سامانه جامع بخش تعاون به تمامی 

بخش ها، سازمان ها و اعضای حوزه تعاون است. 
   اتصال فوری سامانه سازمان ثبت اسناد با سامانه هوشمند بخش تعاون و انجام مقدمات 

و مذاکرات مورد نظر و فرآیندهای قانونی و اداری آن.

توصیه های سیاستیتوصیه های سیاستی
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