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فصل اول :تعاریف
ماده  1تعاریف:
معانی کلمات و عبارات مورد استفاده در اين اساسنامه هر يک دارای معانی به شرح زير می باشد مگر به نحو ديگری تصريح
شده باشد.
شرکت :شرکت ارتباطات ثابت پارسیان که به موجب اين اساسنامه تاسیس و اداره می شود.
سهامدار :هر يک از دارندگان برگه سهام شرکت.

فصل دوم :نام ،موضوع ،مدت ،تابعیت و مرکز اصلی شرکت
ماده  :۲نام شرکت
نام شرکت ،شرکت ارتباطات ثابت پارسیان (سهامی خاص)

ماده : 3موضوع فعالیت شرکت
انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با ارتباطات و فن آوری اطالعات از جمله موارد زير:
 )1مشاوره ،نظارت،اجرا و پشتیبانی طرح های انفورماتیکی ،فن آوری اطالعات و ارتباطات ،خدمات ارتباطات داده ها.
 )2حمايت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با ارتباطات و فناوری اطالعات
موضوع اساسنامه شرکت.
 )3تهیه و اجرای طرحهای تحقیقاتی ،پژوهشی و پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری در ارتباط با موضوعات
شرکت.
 )4ارائه خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی برای شرکت ،به منظور ارائه خدماتی که در حوزه ارتباطات و فن آوری
اطالعات مورد نیاز می باشد ،مانند خدمات نگهداری سیستمها و شبکه های ارتباطی و ساير خدمات در زمینه
های مختلف درصورت نیاز و پس از اخذ مجوزهای الزم.
 )5تشکیل واحدهای کارشناسی تخصصی فنی و مهندسی به منظور اجرای پروژه های حوزه فن آوری اطالعات و
ارتباطات.
 )6تشکیل انواع شرکتها و مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از تجاری يا مدنی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل
يا خارج از شرکت.
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 )7برگزاری نمايشگاه های مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات بطور مستقل يا با مشارکت اشخاص حقیقی
يا حقوقی در داخل و يا خارج از کشور.
 )8مبادرت به هر گونه عملیات تجاری اعم از خريد ،فروش ،صادرات و واردات و امور گمرکی و ترخیص کاال در
راستای تحقق اهداف مورد نظرشرکت.
 )9سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.
 )10جذب و جلب سرمايه گذاريهای داخلی و خارجی به منظور توسعه و گسترش فعالیتهای شرکت.
 )11اقدام به هرگونه مشارکت و سرمايه گذاری صنعتی ،بازرگانی و خدماتی داخل يا خارج کشور مرتبط به موضوع
فعالیت شرکت در چهارچوب قوانین و مقررات.
 )12بررسی ،مطالعه و ساير اقدامات الزم به منظور توسعه فناوری ،انتقال دانش فنی و اطالع رسانی در زمینه فناوری
اطالعات و ارتباطات در حوزه فعالیت شرکت.
 )13ايجاد ،انحالل ،واگذاری ،تجديد سازمان همچنین انتقال وظايف و نیروی انسانی شرکت در چهارچوب قوانین و
مقررات مربوطه.
 )14عضويت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه ای و بین المللی با رعايـت قـوانین و مقررات مربوطه.
 )15تجارت الکترونیک مجاز و غیر هرمی.

ماده : 4تابعیت شرکت:
شرکت تابعیت ايرانی داشته و مدت فعالیت آن از تاريخ تأسیس نامحدود است.

ماده : 5مرکز اصلی شرکت:
مرکــز اصــلی شــرکت در اســتان تهــران شــهر تهــران بــه آدرس تهران ،خیابان کارگر شمالی ،نرسیده به خیابان
فاطمی ،روبروی پارک الله ،کوچه هما ،پالک  5بــا کــد پســتی  1418653781است و انتقال مرکز اصلی شرکت به هر
استان ديگر در داخل کشور منوط بـه تصـويب مجمع عمومی فوق العاده میباشد ،لیکن تعیین و تغییر نشانی اصلی شرکت در
همان استان با تصويب هیئت مديره شرکت نیز صورت خواهد گرفت.
هیئت مديره شرکت میتواند طبق مقررات اقدام به تأسیس شعبه يا نمايندگی در داخل يا خارج از کشور نموده يا آن را منحل
نمايد.
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فصل سوم :چارچوب فعالیت
ماده  :۶ساختار شرکت
شرکت بدوأ با ساختار سهامی خاص تشکیل و می تواند بعد از تهیه و تمهید مقدمات الزم جهت سازگاری با ساختار شرکتهای
مشمول قانون بازار اوراق بهادار در جهت تحقق اهداف تعیین شده به شرکت سهامی عام مبدل گردد.

فصل چهارم :سرمایه ،ترکیب سهامداران و نقل و انتقال سهام
ماده  :۷سرمایه شرکت
سرمايه ی شرکت مبلغ * * * * * * * ريال( ،به حروف * * * * * * * * * * * * ريال) است که به ** ** **
** ** ** ** ** ** ** سهم عادی ده هزار ريالی با نام تقسیم شده است ،که تمامأ تأديه شده است.

ماده  :۸سهام شرکت
اوراق سهام شرکت متحدالشکل ،چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و بايد به امضای مديرعامل و يک نفر از اعضای هیئت مديره
به انتخاب هیئت مديره برسد .اين اوراق بايد ممهور به مهر شرکت باشد .در ورقه سهم نکات زير بايد ذکر شود:
 )1نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها،
 )2شماره ثبت ورقه سهم شرکت.
 )3مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.
 )4تعیین نوع سهام.
 )5مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به عدد و حروف.
 )6تعداد سهامی که هر ورقه نماينده آن است.
 )7نام و شماره ملی دارنده سهم.

تبصره  :1سهام شرکت غیر قابل تقسیم است .مالکین مشاع سهام بايد در برابر شرکت به يک شخص نمايندگی بدهند.
تبصره  :2تملک هر بخش از سهام شرکت ،متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی است
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تبصره  :3تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت بايد به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد که معرف تعداد و
نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد .اين گواهینامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت يک سال پس از
پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم ،بايد ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

ماده  :۹نوع سهام شرکت
شرکت صرفا دارای سهام با نام می باشد .در مجامع عمومی عادی و فوق العاده دارندگان سهام هر کدام به تعداد هر سهم يک
رای خواهند داشت و تقسیم سود شرکت ،به طور مساوی و براساس تعداد سهام خواهد بود.

ماده  :1۰انتقال سهام:
سهام داران حق انتقال سهام خود به غیر را مشروط به رعايت موارد ذيل دارا میباشند:
 )1انتقال سهام تا میزان  10درصد از سهام در اختیار هريک از سهامداران با مجوز هیئت مديره امکان پذير میباشد،
مشروط به آنکه از آخرين بار انتقال سهام جهت انتقال دهنده سهام بیش از يک سال گذشته باشد.
 )2انتقال میزان بیش از  10درصد سهام در اختیار هريک از سهامداران با مجوز مجمع عمومی سهامداران امکان پذير
می باشد.
 )3انتقال سهام بايستی در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده يا وکیل يا نماينده قانونی او ،بايد ثبت
انتقال را در دفتر مزبور امضاء نمايد .هويت کامل و نشانی انتقال گیرنده نیز از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و
انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام قید شده و به امضای انتقال گیرنده يا وکیل يا نماينده او برسد .تملک يا تحصیل
هر بخش از سهام شرکت ،متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و پس از تايید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
راديويی کشور می باشد.

فصل پنجم :تغییرات سرمایه شرکت
ماده  :11تغییرات سرمایه شرکت
هر گونه تغییر در سرمايه شرکت منحصرا در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است .مجمع عمومی فوق العاده میتواند به
هیئت مديره اجازه دهد ظرف مدت معینی که نبايد از پنج سال تجاوز کند ،سرمايه شرکت را تا مبلغ معینی از طريقی که
مجمع مشخص نموده است ،افزايش دهد.

ماده  :1۲افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید
سرمايه شرکت با تصويب مجمع عمومی فوق العاده و با رعايت مقررات مربوطه از طريق صدور سهام جديد قابل افزايش می
باشد .تأديه مبلغ اسمی سهام جديد به يکی از طرق زير امکان پذير است:
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 )1پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.
 )2انتقال مطالبات نقدی حال شده سهامداران با رضايت ذينفع.
 )3از محل اموال ،امالک واگذاری شده از سوی سهامداران به شرکت با رضايت ذينفع.
 )4تبديل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جديد.
 )5انتقال سود تقسیم نشده ،اندوخته يا عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام جديد به سرمايه شرکت.
تبصره  :1انتقال اندوخته قانونی به سرمايه ممنوع است.
تبصره  :2تأديه مبلغ اسمی سهام جديد در صورت تصويب افزايش سرمايه از محل مطالبات نقدی سهامداران در
مجمع عمومی فوق العاده ،توسط هر يک از سهامداران موکول به اعالم موافقت آنان می باشد.
تبصره  :3مطالبات نقدی سهام داران بابت سود با تصويب يا اجرای افزايش سرمايه از اين محل ،حال شده تلقی
گرديده و در صورت مطالبه سهام داران پرداخت می شود.

ماده  :13حق تقدم:
در صورت تصويب افزايش سرمايه ،صاحبان سهام شرکت در خريد سهام جديد به نسبت سهامی که مالک میباشند ،حق تقدم
دارند .اين حق قابل نقل و انتقال است .مهلت اعمال حق توسط هیئت مديره ،با رعايت ماده  155قانون تجارت تعیین میشود
گواهینامه حق تقدم بايد توسط پست سفارشی به آخرين آدرس اعالم شده سهام داران ارسال شود.

ماده  :14افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید به مبلغی بیش از ارزش اسمی آن
با توجه به پیشنهاد و گزارش هیئت مديره ،مجمع عمومی فوق العاده میتواند مقرر نمايد که برای افزايش سرمايه ،سهام
جديدی با اضافه ارزش سهم ،يعنی به مبلغی بیش از ارزش اسمی ،به فروش برسد .عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته
شده با تصويب مجمع عمومی فوق العاده به به شیوه مصوب مجمع مشتمل (و نه محدود) به موارد زير در مدت زمانی مصوب
شده توسط مجمع صرف میگردد:
 )1انتقال به حساب اندوخته.
 )2تقسیم نقدی میان صاحبان سهام قبلی.
 )3صدور سهام جديد در ازای اين اضافه ارزش جهت ارائه به صاحبان سهام قبلی.

ماده  :15کاهش سرمایه:
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عالوه بر کاهش اجباری سرمايه به علت از بین رفتن قسمتی از سرمايه شرکت ،مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد
هیئت مديره ،در مورد کاهش سرمايه شرکت به طور اختیاری نیز اتخاذ تصمیم کند ،مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمايه به تساوی
حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود .کاهش اختیاری سرمايه از طريق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش
يافته هر سهم به صاحبان آن انجام می شود.

فصل ششم :مجامع عمومی
ماده  :1۶وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده
وظايف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت ،منطبق با قوانین ناظر به موضوع و مفاد اين اساسنامه به شرح زير می باشد.

الف  -وظایف مجمع عمومی عادی:
مجمع عمومی شرکت با رعايت مفاد قانون تجارت ،بايد هر سال يکبار ،حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاريخ پايان سال مالی ،و
عنداالقتضاء در ساير مواعد برای رسیدگی به موارد زير تشکیل شود:
 )1استماع گزارش مديران در خصوص عملکرد سال مالی قبل.
 )2استماع گزارش بازرس يا بازرسان.
 )3بررسی و تصويب صورتهای مالی سال مالی قبل.
 )4تصويب میزان سود تقسیمی.
 )5تصويب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مديره.
 )6تعیین بازرس يا بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها.
 )7تعیین روزنامه  /روزنامه های کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
 )8انتخاب مديران.
 )9تعیین خط مشی کلی شرکت.
 )10تصويب بودجه پیشنهادی ساالنه هیئت مديره.
 )11ساير مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی می باشد.

ب  -وظایف مجمع عمومی فوق العاده:
مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان و حسب مورد جهت بررسی موارد زير تشکیل می شود:

 )1تغییر در مفاد اساسنامه.
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 )2افزايش يا کاهش در میزان سرمايه.
 )3انحالل شرکت پیش از موعد با رعايت مقررات قانون تجارت.
 )4ادغام شرکت با ساير شرکتها.

در کلیه مجامع عمومی ،صاحبان سهام شخصأ ،يا نماينده ،وکیل يا قائم مقام قانونی آنها در مورد اشخاص حقیقی و نماينده يا
نمايندگان شخص حقوقی ،صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه اصل وکالت يا نمايندگی میتوانند حضور به هم رسانند.
هر سهامدار ،برای هر يک سهم ،فقط يک رای خواهد داشت به استثنا انتخاب بازرس که برای انتخاب آن هر سهامدار صرف نظر
از داشتن هر تعداد سهم فقط يک حق رای خواهد داشت.
تبصره  - 1حضور اعضای هیئت مديره ،مديرعامل و بازرس در کلیه مجامع عمومی ضروری است .چنانچه هر يک از اعضای
هیئت مديره يا مديرعامل بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد بايد دلیل عدم شرکت خود را به مجمع
عمومی اعالم کند تا در ابتدای جلسه توسط رئیس مجمع قرائت شود .در هر صورت برگزاری مجمع عمومی بدون حضور
بازرس امکان پذير نخواهد بود.
تبصره  -2در صورت نقل و انتقال سهام ،سهامدار جديد با ارائه يکی از مدارک زير حق حضور در جلسه مجمع را خواهد
داشت:
 )1گواهینامه موقت سهام
 )2اصل ورقه سهام

ماده  :1۷انطباق تصمیمات مجامع عمومی با قوانین و مقررات مربوطه
در دعوت ،تشکیل ،اداره و تصمیم گیری در مجامع عمومی عالوه بر قانون تجارت ،ساير مقررات مربوطه نیز بايد رعايت شود.
در صورتیکه تصمیمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی ،قوانین يا مقررات را نقض کند معتبر نخواهد بود.

ماده  :1۸نحوه دعوت از سهام داران برای حضور در جلسات مجامع
تشکیل مجامع عمومی ،از طريق درج آگهی در روزنامه کثیراالنتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد با
رعايت ماده  98اصالحیه قانون تجارت صورت خواهد گرفت .دستور جلسه ،تاريخ ،ساعت و محل تشکیل مجمع در آگهی ذکر
خواهد شد.
تبصره  :1چنانچه انتخاب اعضا هیئت مديره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد ،عالوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع
موضوع بايد از طريق پست سفارشی به آخرين آدرس اعالم شده سهام داران ارسال شود.
تبصره  :2در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند ،رعايت تشريفات دعوت الزامی نیست.
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ماده  :1۹دستور جلسات مجامع
دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معین مینمايد .تمامی موارد دستور جلسه بايد به صراحت در آگهی يا
دعوت نامه ذکر گردد .موارد مهم از قبیل انتخاب اعضای هیئت مديره ،انتخاب بازرس ،تقسیم سود و اندوخته ها و تغییر
موضوع فعالیت ،قابل طرح در بخش "ساير موارد" نمی باشد .مطالبی که در دستور جلسه پیش بینی نشده باشد ،قابل طرح در
مجمع عمومی نخواهد بود ،مگر اينکه کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور
جلسه رای دهند.

ماده  :۲۰نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی
مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از يک رئیس ،يک منشی و دو ناظر اداره می شود .رياست مجمع با رئیس يا
نايب رئیس هیئت مديره در غیاب آنها با رياست يکی از مديرانی است که به اين منظور از طرف هیئت مديره انتخاب شده
باشد .در مواقعی که انتخاب يا عزل بعضی از مديران با کلیه آنها در دستور جلسه مجمع باشد ،ريیس مجمع از بین سهام داران
حاضر در جلسه با اکثريت نسبی انتخاب خواهد شد .دو نفر از سهام داران حاضر نیز به عنوان ناظر مجمع و يک نفر منشی از
بین صاحبان سهام يا غیر آنها از طرف مجمع انتخاب میشوند.

ماده  :۲1طریقه اخذ رای
اخذ رای به صورت شفاهی ،مثال با باالبردن دست يا قیام به عنوان اعالم موافقت صورت می پذيرد.
در صورتی که به تشخیص بازرس قانونی شرکت به دلیل ترکیب سهامداران حاضر در مجمع رای گیری به صورت شفاهی
امکان پذير نباشد ،رای گیری به صورت کتبی به عمل خواهد آمد.
تبصره  :1اخذ رای در خصوص انتخاب اعضای هیت مديره و بازرسان الزاما به صورت کتبی خواهد بود.

ماده  :۲۲حد نصاب ضروری برای رسمیت جلسات مجمع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان نصف بعالوه يک سهام که حق رای دارند ضروری است .اگر در اولین دعوت حد
نصاب مذکور حاصل نشود ،مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهام که حق رای دارند
رسمیت داشته و تصمیم گیری خواهد کرد .مشروط بر اينکه در دعوت جلسه دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد .رسمیت
جلسه مجمع عمومی توسط رئیس مجمع أحراز می شود .بازرس موظف است .صحت احراز رسمیت جلسه مجمع عمومی را
بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه نظر خود را در جلسه مجمع اعالم نمايد.
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ماده  :۲3اکثریت ضروری آرای مجامع عمومی عادی
در مجمع عمومی عادی ،تصمیمات همواره با اکثريت نصف به عالوه يک آراء حاضر در جلسه رسمی ،معتبر خواهد بود ،مگر در
مورد انتخاب مديران و بازرسان که اکثريت نسبی کافی است .در مورد انتخاب مديران تعداد آراء هر رای دهنده در عدد
مديرانی که بايد در اساسنامه شرکت انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد
بود .رای دهنده میتواند آراء خود را به يک نفر بدهد يا آنرا بین چند نفر که مايل باشد تقسیم کند.

ماده  :۲4حد نصاب الزم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی فوق العاده
در مجمع عمومی فوق العاده بايد دارندگان بیش از نصف سهام که حق رای دارند حاضر باشند .اگر در اولین دعوت حد نصاب
مذکور حاصل نشود ،مجمع برای بار دوم دعوت می شود و اين بار با حضور دارندگان بیش از يک سوم سهام که حق رای دارند
رسمیت يافته و اتخاذ تصم یم خواهد نمود مشروط به اينکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده توسط رئیس مجمع أحراز می شود .بازرس موظف است صحت احراز رسمیت جلسه
مجمع عمومی فوق العاده را بررسی و در صورت عدم احراز رسمیت جلسه نظر خود را در جلسه مجمع اعالم نمايد.

ماده  :۲5اکثریت ضروری آرای مجامع عمومی فوق العاده
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.

ماده  :۲۶تشریفات تنظیم صورت جلسات مجامع عمومی
منشی طی صورت جلسه ای  ،خالصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع را به همراه فهرست سهام داران موضوع ماده
 99قانون تجارت جهت حفظ در سوابق شرکت تسلیم رئیس هیئت مديره می نمايد .در صورتیکه تصمیمات اتخاذی از مواردی
باشد که بايد در اداره ثبت شرکت نیز به ثبت برسد ،ضمن تعیین شخصی جهت امضاء دفاتر ،نسخه ای از آن به اداره ثبت
شرکت ها ارسال خواهد شد.

فصل هفتم :هیئت مدیره
ماده  :۲۷هیئت مدیره شرکت
شرکت بوسیله هیئت مديره ای مرکب از هفت عضو اصلی و سه عضو علی البدل که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین
صاحبان سهام انتخاب میشوند اداره خواهد شد و همه آنها قابل عزل وانتخاب مجدد میباشند.
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تبصره  :1انتخاب اولین مديران و بازرس يا بازرسان شرکت طبق ماده  20اصالحی قانون تجارت با رای وکالی موسسین انجام
خواهد شد.
تبصره  :2اعضای هیئت مديره بايد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی يا باالتر مورد تايید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری باشد.
اولین مديران شرکت از اين تبصره مستثنی خواهند بود.
تبصره  :3اعضای هیئت مديره بايد حداقل سه سال سابقه عضويت در هیئت مديره يا تصدی پست مديريت عاملی يک شرکت
تجاری و يا حداقل هشت سال سابقه مديريت در ساختار سازمانی موسسات و يا شرکتهای تجاری و يا سازمانها را داشته باشند.
افرادی با سابقه بیش از هشت سال عضويت در هیات مديره و يا تصدی مديريت عامل سازمانها ،موسسات و شرکتهای تجاری،
از شروط مربوط به مدرک تحصیلی مندرج در تبصره 2ماده  27اين اساسنامه مستثنی خواهند بود.
تبصره  :4اعضای هیئت مديره شرکت نمی توانند در دوره تصدی مديريت خود در شرکت همزمان عهده دار عضويت موظف
هیئت مديره و يا مديريت عامل شرکت تجاری ديگری باشند .اعضای هیئت مديره شرکت که در مقطع انتخاب توسط مجمع
در شمول ممانعت اين تبصره قرار گیرند ،موظفند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتخاب توسط مجمع ،از مسئولیت های مذکور
در اين تبصره ترک سمت نموده و مدارک مثبته را کتبا به بازرس اعالم نمايند .در غیر اينصورت در حکم استعفای شخص از
عضويت در هیئت مديره تلقی خواهد شد .اولین مديران شرکت از اين تبصره مستثنی خواهند بود.
تبصره  :5اشخاص حقوقی عضو هیئت مديره موظفند نماينده حقیقی خود را در مجمع معرفی نمايند.
تبصره  :6در صورتی که به هر دلیلی نماينده معرفی شده فوق در طول مدت تصدی مسئولیت تغییر نمايد ،در حکم استعفای
شخص حقوقی از عضويت در هیئت مديره می باشد.
تبصره  :7در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط قانونی از يک يا چند نفر از مديران ،اعضای علی البدل به ترتیب رای
جايگزين می شوند.

ماده  :۲۸تکمیل اعضای هیئت مدیره
در صورتی که بنا به هر دلیل عده ی اعضای هیئت مديره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده يا وجود
نداشته باشد ،هیئت مديره موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه ،مجمع عمومی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیئت مديره
دعوت نمايد.

ماده  :۲۹مدت ماموریت اعضای هیئت مدیره
مدت ماموريت مديران حداکثر دو سال است .ماموريت آنها تا وقتی که تشريفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مديران بعدی
انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا میکند .تجديد انتخاب اعضاء هیئت مديره و اعضای علی البدل برای دوره های بعد بالمانع
است.
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ماده  :3۰سهام وثیقه
هريک از اعضای هیئت مديره بايد در تمام مدت ماموريت خود مالک حداقل صد هزار سهم شرکت باشد و آن را به عنوان
وثیقه برای تضمین جبران خساراتی که ممکن است از تقصیرات مديران منفردأ يا مشترکا بر شرکت وارد شود ،به صندوق
شرکت بسپارد .سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مديری مفاصاحساب دوره تصدی خود را در شرکت
دريافت نداشته اس ت ،سهام مذکور ،در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند .وثیقه بودن اين سهام ،مانع استفاده از
حق رای آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

ماده  :31ترکیب هیئت مدیره
هیئت مديره در اولین جلسه خود ،که حداکثر ظرف يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هیئت مديره را انتخاب
کرده است تشکیل خواهد شد ،از بین اعضای خود ،يک رئیس و يک نايب رئیس که بايد شخص حقیقی باشند برای هیئت
مديره تعیین می نمايد .مدت رياست رئیس و نیابت نايب رئیس بیش از مدت عضويت آنها در هیئت مديره نخواهد بود .رئیس
و ناي ب رئیس قابل عزل و انتخاب مجدد می باشند .در صورت غیبت رئیس و نايب رئیس ،هیئت مديره يک نفر از اعضای حاضر
در جلسه را تعیین می نمايد تا وظايف رئیس را انجام دهد .هیئت مديره از بین خود يا خارج از خود ،يک نفر را به عنوان دبیر
برای مدت يکسال انتخاب می نمايد.

ماده  :3۲ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره
ترتیب برگزاری جلسات هیئت مديره توسط هیئت مديره تعیین می شود .هیئت مديره در مواقع مقتضی که فاصله آنها از يک
ماه تجاوز نکند و به دعوت کتبی رئیس يا نايب رئیس و يا دو نفر از اعضاء هیئت مديره و همچنین در موارد ضروری به دعوت
مديرعامل تشکیل جلسه خواهد داد .بین تاريخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مديره فاصله متعارفی رعايت خواهد شد.
چنانچه در هريک از جلسات هیئت مديره ،تاريخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورتجلسه قید شود ،ارسال دعوت نامه برای
مديرانی که در همان جلسه حضور داشته اند ضرورت نخواهد داشت .جلسات هیئت مديره در مرکز اصلی شرکت يا در هر محل
ديگری که در دعوتنامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد.

ماده  :33حد نصاب و اکثریت الزم برای رسمیت جلسه ی هیئت مدیره
جلسات هیئت مديره در صورتی رسمیت دارد که بیش از نصف اعضای هیئت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند.
تصمیمات هیئت مديره با موافقت تعدادی از اعضای حاضر معتبر است که بیش از نصف کل اعضای هیئت مديره را تشکیل
دهند .مدير عامل در جلسات هیئت مديره شرکت خواهد کرد و در صورتی که عضو هیئت مديره نباشد حق رای نخواهد
داشت.
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ماده  :34صورت جلسات هیئت مدیره
برای هريک از جلسات هیئت مديره ،بايد صورت جلسه ای تنظیم شود که به امضای کلیدی مديران حاضر در جلسه برسد .نام
مديران حاضر و غايب و خالصه ای از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاريخ در صورت جلسه ذکر می
گردد .نظر هريک از مديران که با تمام يا بعضی از تصمیمات مندرج در صورت جلسه مخالف باشد بايد در زير صورت جلسه
قید شود.

ماده  :35اختیارات هیئت مدیره
هیئت مديره برای هر گونه اقدامی به نام شرکت و هر نوع عملیات و معامالت مربوط به موضوع شرکت که انجام و اتخاذ
تصمیم درباره آنها در صالحیت مجامع عمومی نباشد ،در چارچوب قانون دارای اختیارات نامحدود است ،از قبیل:
 )1نمايندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ،کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ،مؤسسات عمومی ،مراجع قضايی و ساير
اشخاص حقیقی و حقوقی،
 )2تصويب آيین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مديرعامل.
 )3اجرای مصوبات مجامع عمومی ،مگر آنکه مجمع عمومی شخص ديگری را مامور به اجرا نمـوده باشد.
 )4اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحالل نمايندگیها يا شعب در هر نقطه از ايران يا خارج از ايران.
 )5تصويب ساختار سازمانی ،شرايط استخدام و میزان حقوق و دستمزد در چهارچوب مقررات.
 )6پیش بینی بودجه ساالنه و برنامه های بلندمدت  ،میان مدت و کوتـاه مدت شـرکت در چهارچوب اساسنامه و مقررات.
 )7افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی ديگر.
 )8دريافت مطالبات و پرداخت ديون شرکت.
 )9صدور ،ظهرنويسی ،قبولی ،پرداخت و واخواست اوراق تجارتی،
 )10انعقاد هر نوع عقد و قرارداد ،تغییر ،تبديل ،فسخ و يا اقاله ی آن در مـورد امـوال منقـول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع
شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معامالت مذکور در ماده اين اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ايقاعات.
 )11اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی يا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع ،نام يا
عالئم تجاری و صـنعتی  ،کپـی رايـت  ،سـرقفلی و کلیـه امتیـازات متصوره.
 )12به امانت گذاردن هر نوع سند ،مدرک ،وجوه شرکت يا اوراق بهادار و استرداد آنها.
 )13تحصیل تسهیالت از بانکها ،شرکتها و مؤسسات رسمی با رعايت مقررات اساسنامه حاضر.
 )14رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً.
 )15اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شـده  ،در هريک از دادگاه ها ،دادسراها،
مراجع قضايی يا غیرقضـايی اختصاصـی يـا عمـومی و ديـوان عدالت اداری ،از طرف شرکت ،دفاع از شرکت در مقابل هر
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دعوای اقامه شـده علیـه شـرکت چه کیفری و چه حقوقی در هريک از مراجع قضايی يا غیرقضايی اختصاصـی يـا
عمـومی و ديوان عدالت اداری ،باحق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و اسـتیفای کلیـه اختیـارات مورد نیاز در
دادرسی از آغاز تا اتمام ،از جمله حضور درجلسات ،اعتراض بـه رای ،درخواسـت تجديدنظر ،فرجام ،واخواهی و اعاده
دادرسی ،مصالحه و سازش ،استرداد اسناد يا دادخواسـت يا دعوا ،ادعای جعل يا انکار و ترديد نسبت به سند طرف و
استرداد سند ،تعیین جاعـل  ،حـق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری يا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و
تعیین و گزينش داور منتخب (با حق صلح يا بدون آن) ،اجرای حکم نهايی و قطعی داور ،درخواسـت صدور برگ اجرايی و
تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ايداعی و تعقیب آنها ،تعیین مصدق و کارشناس ،انتخاب و عزل وکیل و نماينده
با حق توکیـل مکـرر  ،اقـرار در ماهیـت دعوا ،جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ،قبول يا رد سوگند ،تامین خواسته،
تـامین ضـرر و زيان ناشی از جرايم و امور مشابه ديگر.
 )16استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطبـاق کلیـه عملیـات شـرکت در جهـت اهداف شرکت و در چهارچوب
قوانین ،اساسنامه ،مقررات و آيین نامه های داخلی شرکت.
 )17تنظیم صورتهای مالی ساالنه و گزارش فعالیت هیئت مديره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.
 )18تنظیم صورتهای مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مـالی  6ماهـه بـه حسابرس بازرس.
 )19دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.
 )20پیشنهاد هر نوع اندوخته به جز اندوخته قانونی.
 )21پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.
 )22پیشنهاد اصالح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.
 )23هرگونه اختیارات و وظايفی که به موجب قانون و مقررات جزء اختیارات و وظايف شرکت يا هیئت مديره قلمداد شده يا
خواهد شد.

تبصره : 1هیئت مديره نمی توانـد اختیـارات منـدرج در بنـدهای 2و  5و  6و 19و 20و  21را بـه ديگـری واگـذار کنـد.
تفـويض اختیـارات موضـوع بنـد  23در صـورتیکه در مقـررات پـیش بینـی شـده باشـد امکانپذيراست.
تبصره : 2هیئت مديره میتواند ساير وظايف و اختیارات خود را به مديرعامل تفويض کنـد مشـروط بـر اينکه اين تفويض به
صورت صريح و معین باشد.

ماده : 3۶گزارش هیئت مدیره
هیئت مديره بايد ،گزارشی از عملکرد شرکت و واحدهای تابعه آن در هـر سـال مـالی را ،کـه شـامل عملکرد شعبات و کمیته
های شرکت و مقايسه با برنامه های مصوب است ،به همراه برنامه های شرکت تهیه کرده و حداکثر ظرف  3ماه پس از انقضای
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هر سال مالی جهت اظهارنظر در اختیار بازرس قرار دهد .بازرس طبق قانون میتواند موارد الزم برای درج در اين گزارش را
تعیین نمايد.
اين گزارش ي ا نکات مهم آن بايد در جلسه مجمع عمومی که به منظور رسیدگی به عملکرد و صورتهای مالی شرکت تشکیل
میگردد ،توسط رئیس يا يکی از اعضای هیئت مديره قرائت شود.

ماده  :3۷استعفاء از عضویت هیئت مدیره
در صورتی که هر عضو هیئت مديره بخواهد از سمت خود استعفاء دهد ،بايد حداقل  30روز قبل موضوع را به رئیس هیئت
مديره و بازرس اطالع دهد.

ماده  :3۸غیبت اعضای هیئت مدیره
عدم حضور عضو هیئت مديره يا نماينده ی وی بیش از چهار جلسه ی متوالی يا شش جلسه ی متناوب در طول يک سال
شمسی بدون عذر موجه ،خودبه خود موجب سلب عضويت عضو مربوطه در هیئت مديره می شود .تشخیص موجه بودن غیبت
بر عهده ی هیئت مديره است.
تبصره  :1دبیر هیئت مديره بايد غیبت های نماينده ی عضو حقوقی هیئت مديره را ظرف مهلت ده روز به شخص حقوقی
عضو هیئت مديره ،کتبأ گزارش کند.

ماده  :3۹پاداش هیئت مدیره
هرسال طبق تصمیم مجمع عمومی ،نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با رعايت قانون اصالح قسمتی از قانون
تجارت در اختیار هیئت مديره گذارده میشود .اين نسبت به هیچ وجه نبايد از پنج درصد سودی که همان سال به صاحبان
سهام پرداخت می شود تجاوز کند.

ماده  :4۰معامالت مدیران با شرکت
اعضای هیئت مديره و مدير عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکتهايی که اعضای هیئت مديره يا مديرعامل شرکت،
شريک يا عضو هیئت مديره با مديرعامل آنها باشند ،نمی توانند بدون تصويب هیئت مديره در معامالتی که با شرکت يا به
حساب شرکت می شود به طور مستقیم يا غیرمستقیم طرف معامله واقع و يا سهیم شوند .احکام اينگونه معامالت در قانون
تجارت مقرر شده است.
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ماده  :41رقابت مدیران با شرکت
مديران و مديرعامل نمی توانند معامالتی نظیر معامالت شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند .هر
مديری که از مقررات اين ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زيان شرکت گردد ،مسئول جبران آن خواهد بود .منظور از
ضرر در اين ماده اعم است از ورود خسارت يا تفويت منفعت.

ماده  :4۲ممنوعیت دریافت وام و تسهیالت از شرکت برای مدیران
مديرعامل شرکت و اعضاء هیئت مديره حق ندارند هیچگونه وام يا اعتباری از شرکت تحصیل نمايند و شرکت نمی تواند ديون
آنان را تضمین يا تعهد کند .اينگونه عملیات به خودی خود باطل است .ممنوعیت مذکور در اين ماده شامل اشخاصی نیز که به
نمايندگی شخص حقوقی عضو هیئت مديره ،در جلسات هیئت مديره شرکت میکنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و
اجداد و اوالد و اوالد اوالد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در اين ماده هم میگردد.

فصل هشتم :مدیرعامل
ماده  :43مدیر عامل
هیئت مديره بايد يک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاء خود يا از خارج را به مديريت عامل شرکت برگزيند و حدود اختیارات،
مدت تصدی ،حقوق و ساير شرايط استخدامی او را تعیین کند .مديرعامل بايد بالفاصله پس از انتصاب به اين سمت مطابق
مقررات قبولی سمت خود را به شرکت ارائه دهد هیئت مديره در هر زمان میتواند مدير عامل را عزل کند .هیئت مديره میتواند
قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده  35را به مديرعامل تفويض نمايد .مدير عامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفويض
شده ،نماينده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد در صورتی که مدير عامل عضو هیئت مديره باشد ،دوره
مديريت عامل او از مدت عضويت او در هیئت مديره بیشتر نخواهد بود .مديرعامل شرکت نمی تواند در عین حال ريیس هیئت
مديره شرکت باشد.
تبصره  -1نام ،مشخصات و حدود اختیارات مديرعامل ،بايد با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مديره به اداره ثبت شرکتها
اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

ماده  :44وظایف و اختیارات مدیر عامل
مدير عامل باالترين مقام اجرايی شرکت بوده و عالوه بر اختیارات و وظايف تعیین شده از سوی هیئت مديره ،دارای وظايف و
اختیارات زير است:
 )1اجرای مصوبات هیئت مديره ،مگر اينکه هیئت مديره شخص ديگری را مأمور به اجرا نموده باشد.
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 )2دعوت اعضای هیئت مديره برای تشکیل جلسه هیئت مديره در مواقعی که برای اداره يا اجرای موضوع فعالیت
شرکت ،اتخاذ تصمیماتی الزم است که خارج از حوزه ی اختیارات مدير عامل می باشد.
تبصره  :1مدير عامل می تواند برخی از وظايف و اختیارات خود را با حفظ مسئولیت به مديران و کارکنان شرکت تفويض
نمايد ،مگر در مواردی که هیئت مديره صراحتا منع کرده باشد.

ماده  :45بال تصدی بودن سمت مدیریت عامل
در صورتیکه به دلیل استعفا ،برکناری ،فوت يا هر دلیل ديگری ،سمت مدير عاملی شرکت بالتصدی شود ،هیئت مديره بايد
ظرف حداکثر يک ماه با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات ،شخص ديگری را به اين سمت برگزيند .در صورتیکه انتخاب
مديرعامل بیش از يک هفته طول بکشد ،هیئت مديره بايد تا انتخاب مديرعامل مطابق اين ماده ،يک نفر را به عنوان نماينده با
تصريح حدود اختیارات انتخاب نمايد.

ماده  :4۶دارندگان حق امضاء
صاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختیارات آنها و نحوه امضای اوراق ،قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت ،توسط هیئت
مديره تعیین می شود  .هیئت مديره بايد صاحبان امضای مجاز را از بین اعضای هیئت مديره ،مدير عامل يا مديران و معاونانی
که مستقیما تحت نظر مديرعامل انجام وظیفه می کنند ،انتخاب کند .اسامی صاحبان امضای مجاز و حدود اختیارات آنها طی
صورتجلسه ای به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در روزنامه رسمی اعالم می شود

فصل نهم :بازرس
ماده  :4۷بازرس
مجمع عمومی عادی بايد برای هر سال از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ،يک بازرس اصلی و يک
بازرس علی البدل انتخاب نمايد تا پس از قبول سمت ،برای انجام وظايف و مسئولیتهای مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و
همچنین اساسنامه شرکت ،اقدام نمايند.
تبصره  -1انتخاب مجدد و عزل بازرس براساس مقررات خواهد بود.
تبصره  -2در صورتیکه بازرس اصلی يا علی البدل از فهرست حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی حذف شود ،خود به
خود از وی سلب سمت میشود.
تبصره  -3مؤسسات حسابرسی را نمی توان در دوران تعلیق از فهرست حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ،به عنوان
بازرس اصلی يا علی البدل شرکت انتخاب نمود.
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ماده  :4۸وظایف بازرس
بازرس عالوه بر وظايف تعیین شده در قانون تجارت و ساير مفاد اين اساسنامه ،وظايف و مسئولیتهای زير را برعهده دارد:
 )1اظهارنظر راجع به صورتهای مالی ساالنه و شش ماهه شرکت با رعايت استانداردهای حسابرسی و حسابداری.
 )2اظهار نظر راجع به صحت اطالعات مندرج در هرگونه گزارشی که هیئت مديره به مجمع عمومی ارائه میدهد .حداکثر
ظرف ده روز پس از دريافت گزارش مربوطه.
 )3ارائه ی گزارش به مجمع عمومی راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانین ،مقررات ،اساسنامه ی شرکت يا آيین نامه های
داخلی شرکت توسط شرکت و مديران آن در طول هر سال مالی ،که بايد حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی
که برای رسیدگی به صورت های مالی تشکیل می شود ،ارائه شود.
 )4بررسی سیستم های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهیهی گزارش در اين مورد و ارائه ی آن به هیئت
مديره ی شرکت ظرف حداکثر چهار ماه پس از پايان هر سال مالی ،شامل:
 )5اظهار نظر راجع به کفايت سیستم های کنترل داخلی برای رعايت قوانین ،مقررات و آئین نامه های داخلی شرکت و
ثبت و گزارشگری رويدادهای مالی شرکت.
 )6موارد نقص سیستم کنترل های داخلی

تبصره  :1چنانچه بازرس يا بازرسین در طول بررسیهای خود از نقض قوانین ،مقررات و آيین نامه های داخلی مطلع گرديد بايد
بالفاصله موضوع را به هیئت مديره ،اطالع دهد و نسخه ای از آن در اولین مجمع عمومی عادی به اطالع سهامداران برسد.

ماده  :4۹حق الزحمه بازرس یا بازرسین
حق الزحمه بازرس يا بازرسین توسط مجمع عمومی عادی تعیین میگردد .بازرس و بازرسین ،مديران و افراد تحت تکفل آنها
حق ندارند وجه ،دارايی و امتیازات ديگری غیر از آنچه به تصويب مجمع عمومی رسیده است ،از شرکت دريافت دارند يا در
معامالت شرکت به طور مستقیم يا غیرمستقیم ذينفع شوند.
تبصره  :1حق الزحمه بازرس بايد به طور جداگانه و به حد کافی در يادداشتهای صورتهای مالی شرکت افشا شود.

ماده  :5۰تعیین جانشین برای بازرس
در صورت استعفای بازرس پیش از اتمام مدت ماموريت ،بازرس بايد مراتب را کتبا به هیئت مديره اعالم نمايد .در صورت
استعفا يا معذوريت بازرس از انجام وظیفه ،هیئت مديره بايد ظرف مدت  10روز بازرس علی البدل را برای انجام مسؤولیت خود
کتبأ دعوت نمايد .از تاريخ وصول دعوت نامه ،بازرس علی البدل بايد به وظايف مقرر برای بازرس عمل نمايد .در صورت استعفاء
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يا معذوريت يا عدم وجود بازرس على البدل ،هیئت مديره مکلف است ظرف مدت يک ماه نسبت به دعوت مجمع عمومی
عادی برای تعیین بازرس اقدام نمايد .در هر حال بازرس ،تا زمان معرفی بازرس جديد موظف به ادامه ی کار بوده و استعفای
بازرس مانع از مسئولیت وی در دوره ی ياد شده نخواهد بود.

فصل دهم :مقررات مالی
ماده  :51سال مالی
سال مالی شرکت برابر يک سال شمسی است که از روز اول فروردين ماه هر سال آغاز می شود ،و در آخرين روز اسفند همان
سال به پايان میرسد .سال اول فعالیت شرکت از تاريخ تأسیس تا پايان همان سال خواهد بود.

ماده  :5۲ارائه گزارش هیئت مدیره به بازرس
هیئت مديره شرکت بايد حداکثر ظرف دو ماه پس از انقضای هر سال مالی ،صورتهای مالی شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره
فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم و به بازرس ارائه نمايد.
تبصره  :1هیئت مديره بايد صورتهای مالی میان دوره ای شش ماهه را نیز تهیه و حداکثر يک ماه پس از گذشت شش ماهه
اول همان سال ،جهت اظهارنظر به بازرس ارائه دهد.

ماده  :53ارائه صورت مالی به مجمع عمومی
صورتهای مالی حسابرسی شده هر سال مالی ،بايد حداکثر تا  21خردادماه سال بعد برای تصويب به مجمع عمومی عادی
تقديم گردد.

ماده  :54اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها
وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود .به پیشنهاد هیئت مديره و تصويب مجمع
عمومی عادی ،ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل ساير اندوخته ها کنار گذاشته شود.

فصل یازدهم :انحالل و تصفیه
ماده  :55انحالل
مجمع عمومی فوق العاده شرکت ،به پیشنهاد هیئت مديره می تواند رای به انحالل شرکت بدهد .گزارش پیشنهادی هیئت
مديره بايد شامل داليل و عواملی باشد که اعضای هیئت مديره به استناد آن ،پیشنهاد انحالل شرکت را ارائه نموده اند .اين
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گزارش بايد قبل از طرح در مجمع در اختیا ر بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود .تصمیم گیری
در خصوص پیشنهاد هیئت مديره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکانپذير نمی باشد .مجمع عمومی فوق العاده ،با
موضوع انحالل اختیاری شرکت ،با حضور حداقل سه چهارم دارندگان سهام رسمیت خواهد يافت.

ماده  :5۶تصفیه
هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد ،تصفیه ی امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد
آمد.

فصل دوازدهم :سایر موارد
ماده  :5۷موارد پیش بینی نشده در اساسنامه
مواردی که در اين اساسنامه پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت و ساير قوانین موضوعه و مقررات میباشد.

ماده  :5۸تاریخ تصویب اساسنامه
اين اساسنامه در  58ماده و  29تبصره در تاريخ  1394/3/30به تصويب مجمع عمومی موسیسن شرکت رسید.
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