الف – شرایط عضویت طبق اساسنامه :
طبق اساسنامه شرکت تعاونی تولیدی وتوزیعی کارکنان شهرداری تهران شرایط عضویت به شرح زیر می باشد :
شرایط عمومی عضویت :
-1

تابعیت جمهوری اسالمی ایران

-2

داشتن اهلیت وعدم ممنوعیت قانونی عضویت در تعاونی ها

-3

عدم عضویت همزمان در تعاونی مشابه

-4

در خواست کتبی عضویت وتعهد رعایت مقررات اساسنامه وخرید حد اقل یک سهم از سهام تعاونی شهریار وتعهد پرداخت حق

عضویت بر اساس مصوبات هیات مدیره

شرایط اختصاصی عضویت :
-1

عضویت در تعاونی شهریار برای کارکنان واعضاء صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته

ومرتبط با شهرداری آزاد است.واحراز شرایط عضویت هر متقاضی به عهده هیات مدیره است .
ب – ضوابط تعیین شده توسط هیئت مدیره :
با توجه به مفاد اساسنامه تعاونی شهریار ،هیئت مدیره به مدیرعامل این شرکت اختیار داد تا با رعایت مفاد اساسنامه نسبت به عضو نمودن اعضاء
جدید که شرایط الزم را داشته باشند با فروش یک سهم اقدام نماید و افزایش سهام سهامداران از طریق سامانه خرید و فروش سهام و تا سقف مجاز
برابر قانون تعاون امکان پذیر است.

ج – اقداماتی که الزم است انجام شود تا عضویت تعاونی شهریار تحقق یابد به شرح زیر می باشد
 .1دانلود فرم از سایت وتکمیل آن
 .2اخذ تائیدیه واحد مربوطه ومدیریت شرکت تعاونی شهریار
 .3واریز وجه وتحویل رسید آن به امور مالی شرکت تعاونی شهریار
 .4اخذ کد سهامداری از اداره سهام شرکت تعاونی شهریار

شماره فرمSHAHRYAR-FO-10-11 :
درخواست عضویت در

شماره ثبت:

شرکت تعاونی شهریار

تاریخ:

الف

این قسمت توسط متقاضی تکمیل میشود

نام :

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

صادره از:

تاریخ تولد:

کد ملی:

شماره حساب بانک شهر:

نام شعبه:

محل خدمت:

شماره پرسنلی :

کد پستی:

نشانی و تلفن محل کار:

پست الکترونیک (ایمیل) :

نشانی و تلفن محل سکونت:

تلفن همراه:

درخواست خود را مبنی بر عضویت در شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری تهران اعالم مینمایم.
ضمناً تعهد می نمایم ضمن رعایت مقررات اساسنامه در صورت تغییر محل سکونت و یا محل خدمت حداکثر ظرف مدت  01روز مراتب را کتباً به شرکت تعاونی
اعالم نمایم.
نام متقاضی:

تاریخ:

اثر انگشت و امضاء متقاضی:

بدینوسیله گواهی می گردد آقای /خانم  .................................................در واحد  ...............................................حوزه  ............................................مشغول خدمت می باشند.
ب

محل خدمت

مهر و امضاء معاونت مالی و اداری محل خدمت :
تاریخ:

ج

o
o

با عنایت به موارد فوق با درخواست نامبرده موافقت نمیشود .توضیحات --------------
با عنایت به موارد فوق با عضویت نامبرده به تعداد.........سهم به مبلغ اسمی موافقت میشود.

امور سهام

o
o

بدینوسیله گواهی می گردد که نامبرده برابر اساسنامه شرایط عضویت در تعاونی شهریار را دارد.
نامبرده شرایط عضویت را ندارد.
نام و امضاء امور سهام:
تاریخ:

د

مدیر عامل

ه

امور مالی

نام و امضاء مدیر عامل:
تاریخ:
بدینوسیله گواهی می گردد مبلغ  ...........................................ریال توسط نامبرده طی شماره فیش  ...........................................در وجه حساب شماره
 ...................................................بانک  ...........................................................شعبه  .....................................واریز گردیده است .و کد سهامداری شماره ..........به ایشان تعلق
گرفت.
نام وامضاء و مهر مدیر مالی تعاونی شهریار:
تاریخ:

درخواست افزایش سرمایه در

شماره ثبت......................... :

شرکت تعاونی شهریار

تاریخ................................. :

نام :

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

صادره از:

تاریخ تولد:

کد ملی:

شماره حساب بانک شهر:

نام شعبه:

محل خدمت:

شماره پرسنلی :

کد پستی:

نشانی و تلفن محل کار:

کد سهامداری :

نشانی و تلفن محل سکونت:

تلفن همراه:

اینجانب با تعداد  ...................................سهم درخواست خود مبنی بر افزایش سرمایه در شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان
شهرداری تهران به تعداد 00711سهم به ارزش اسمی هر سهم 00111ریال جمعاً معادل  007110111ریال اعالم مینمایم.
اثر انگشت و امضاء متقاضی:

تاریخ:

