
  

ووقوانو تشوتتعواونيقوانو تشوتتعواوني3333موادهمواده33)موضوو تثروره)موضوو تثروره  هایتعاونيهایتعاونيهاواتحادیههاواتحادیهشرکتشرکتنامهنحوهتشكيلمجامععمومينامهنحوهتشكيلمجامععموميآئينآئين اصالح

  کهتهترویةوزیرتعاو ،کارورفاهاجتماعيرسيدهاست.کهتهترویةوزیرتعاو ،کارورفاهاجتماعيرسيدهاست.((73877387//33//99مروبمروباصالحاتتعدیاصالحاتتعدی

لاًَى تخص تؼاًٍی التصاد جوَْسی اسالهی ایشاى هصَب  33هادُ  3هَضَع تثصشُ ّای تؼاًٍی  ّا ٍ اتحادیِ ًاهِ تطکیل هجاهغ ػوَهی ضشکت آییي

 ::ضَد  هجلس ضَسای اسالهی تِ ضشح صیش اصالح هی 5/3/3393هَسخ  34499/33هطاتك لاًَى اصالح هَادی اص ایي لاًَى تِ ضواسُ 9/3/3378

 ضَد: ًاهِ تِ ضشح صیش اصالح هی آییي 8هادُ  -3هادُ 

ّای لاتل اثثاات   ّای کثیشاالًتطاس، پست سفاسضی یا دیگش سٍش دػَت اص هجاهغ ػوَهی ٍ اػالم تصویوات آًْا اص طشیك سٍصًاهِ –7ماده

 گیشد.   هیتیٌی ضذُ دس اساسٌاهِ صَست  پیص

 هشجغ تطخیص کثیشاالًتطاس تَدى سٍصًاهِ، ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی است. –7تثرره

 ّای اصلی هتؼذدی سا تؼییي ًوایذ، اًتطاس آگْی دس ّوِ آًْا الضاهی است. وَهی سٍصًاهِچٌاًچِ هجوغ ػ-2تثرره

ای تِ ایي اهش هثاادست کٌاذ. ّاش گًَاِ     ّ دسج ًام سٍصًاهِ دس اساسٌاهِ تؼاًٍی الضاهی ًیست ٍ دس صَستی کِ ضشکت یا اتحادیِ-3تثرره

 الؼادُ خَاّذ تَد. تغییش تؼذی آى هستلضم تطکیل ّش دٍ هجوغ ػوَهی ػادی ٍ فَق

ّاا ٍ ساایش    دس اًتخاب صفحات سٍصًاهِ تشای دسج آگْی، صفحات اصلی هَسد ًظش است ٍ اًتطاس آگْای دس لساوت ًیاصهٌاذی   -4تثرره

ّاای هازکَس هؼایي ٍ     ّاا دس لساوت   ّای هجااهغ یاا ضاشکت    ضوائن سٍصًاهِ دس صَستی هجاص است کِ تخص اختصاصی تشای دسج آگْی

 هطخص ضذُ تاضذ.

، حضَس ًاظش تاِ ٍصاست تؼااٍى  اػضام ٍ ای اص آگْی هجوغ ػوَهی سا جْت اطالع ٍ اهکاى  همام دػَت کٌٌذُ هکلف است ًسخِ-5ررهتث

اسسال ًوایذ. کاس ٍ سفاُ اجتواػی

ًًَی اػاالم  دػَت اٍلیي هجوغ ػوَهی تؼاًٍی اص طشیك دػَتٌاهِ کتثی تا اخز سسیذ ٍ یا پست سفاسضی تِ آخشیي الاهتگاُ لا –6تثرره

لااًَى تخاص تؼااًٍی       32هاادُ   2ضذُ ػضَ تِ تؼاًٍی ٍ یا اص طشیك سٍصًاهِ کثیشاالًتطاسی کِ دس آى دػَت تِ ػضَیت ) هَضَع تٌاذ  

 آگْی ضذُ، صَست گیشد.

ِ   ،پازیشد  دس صَستی کِ دػَت هجوغ ػوَهی تا دػَتٌاهِ کتثی اًجام های  -7تثرره ّاا ٍ  ُ ای اص آى تاِ ّاش یاز اص دساتگا     اسساال ًساخ

 ،اًاذ  گزاسی کشدُ ّا ٍ هَسسات ػوَهی کِ دس تؼاًٍی هطاسکت یا سشهایِ ّا ٍ ضَساّای اسالهی کطَسی ٍ ساصهاى ّای دٍلتی، تاًز ضشکت

 ای کِ تؼاًٍی ػضَ آى است ضشٍسی است. ّوچٌیي اتحادیِ

 ضَد.   ًاهِ حزف هی آییي 7هادُ  -2ماده

 ضَد: تِ ضشح صیش اصالح هی 25ریل هادُ  یزتثصشُ  -3ماده

ّیات هذیشُ تشای تیص اص دٍ دٍسُ هتَالی هستلضم کسة حذالل دٍ سَم آساء اػضای حاضش دس هجواغ ػواَهی    یاًتخاب اػضا -7تثرره

 است.

 


