اصالح آئيهوامه وحوه تشكيل مجامع عمومي شرکت ها و اتحادیه های تعاووي (موضوع تثصره  3ماده 33
قاوون تخش تعاووي و اصالحات تعذی مصوب  )1387/3/9که در تاریخ  ...............ته تصویة وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعي رسيذه است.
آییي ًاهِ تشکیل هجاهغ ػوَهی ششکت ّا ٍ اتحادیِ ّای تؼاًٍی هَضَع تثصشُ  3هادُ  33لاًَى تخش تؼاًٍی التصاد
جوَْسی اسالهی ایشاى هصَب 3378/3/9هطاتك لاًَى اصالح هَادی اص ایي لاًَى تِ شواسُ  33/34499هَسخ 3393/3/5

هجلس شَسای اسالهی تِ ششح صیش اصالح هی شَد:
هادُ  -3هادُ  8آییي ًاهِ تِ ششح صیش اصالح هی شَد:
ماده  – 7دػَت اص هجاهغ ػوَهی ٍ اػالم تصویوات آًْا اص طشیك سٍصًاهِ ّای کثیش االًتشاس ،پست سفاسشی یا دیگش سٍشْای لاتل اثثات
پیش تیٌی شذُ دس اساسٌاهِ صَست هی گیشد.
تثصره  – 1هشجغ تشخیص کثیش االًتشاس تَدى سٍصًاهٍِ ،صاست فشٌّگ ٍ اسشاد اسالهی است.
تثصره  -2چٌاًچِ هجوغ ػوَهی سٍصًاهِ ّای اصلی هتؼذدی سا تؼییي ًوایذ ،اًتشاس آگْی دس ّوِ آًْا الضاهی است.
تثصره  -3دسج ًام سٍصًاهِ دس اساسٌاهِ تؼاًٍی الضاهی ًیست ٍ دس صَستی کِ ششکت یا اتحادیِای تِ ایي اهش هثادست کٌذّ .ش گًَِ
تغییش تؼذی آى هستلضم تشکیل ّش دٍ هجوغ ػوَهی ػادی ٍ فَق الؼادُ خَاّذ تَد.
تثصره  -4دس اًتخاب صفحات سٍصًاهِ تشای دسج آگْی ،صفحات اصلی هَسد ًظش است ٍ اًتشاس آگْی دس لسوت ًیاصهٌذی ّا ٍ سایش
ضوائن سٍصًاهِ دس صَستی هجاص است کِ تخش اختصاصی تشای دسج آگْی ّای هجاهغ یا ششکت ّا دس لسوت ّای هزکَس هؼیي ٍ
هشخص شذُ تاشذ.
تثصره  -5همام دػَت کٌٌذُ هکلف است ًسخِای اص آگْی هجوغ ػوَهی سا جْت اطالع ٍ اهکاى اػضام ٍ حضَس ًاظش تِ ٍصاست تؼاٍى،
کاس ٍ سفاُ اجتواػی اسسال ًوایذ.
تثصره  – 6دػَت اٍلیي هجوغ ػوَهی تؼاًٍی اص طشیك دػَتٌاهِ کتثی تا اخز سسیذ ٍ یا پست سفاسشی تِ آخشیي الاهتگاُ لاًًَی اػالم
شذُ ػضَ تِ تؼاًٍی ٍ یا اص طشیك سٍصًاهِ کثیش االًتشاسی کِ دس آى دػَت تِ ػضَیت ( هَضَع تٌذ  2هادُ  32لاًَى تخش تؼاًٍی )
آگْی شذُ ،صَست گیشد.
تثصره  -7دس صَستی کِ دػَت هجوغ ػوَهی تا دػَتٌاهِ کتثی اًجام هی پزیشد ،اسسال ًسخِ ای اص آى تِ ّش یک اص دستگاُّا ٍ
ششکتْای دٍلتی ،تاًکْا ٍ شَساّای اسالهی کشَسی ٍ ساصهاىّا ٍ هَسسات ػوَهی کِ دس تؼاًٍی هشاسکت یا سشهایِ گزاسی کشدُاًذ،
ّوچٌیي اتحادیِ ای کِ تؼاًٍی ػضَ آى است ضشٍسی است.
ماده  -2هادُ  7آییي ًاهِ حزف هی شَد.
ماده  -3تثصشُ یک ریل هادُ  25تِ ششح صیش اصالح هی شَد:
تثصره  -1اًتخاب اػضا ّیات هذیشُ تشای تیش اص دٍ دٍسُ هتَالی هستلضم کسة حذالل دٍ سَم آساء اػضای حاضش دس هجوغ ػوَهی
است.

علي رتيعي
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعي

