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 پارسيان است.ارتباطات ثابت اين مدرك تحت پوشش کنترل اطالعات شرکت  .1

 باشد.رون شرکت، بدون هماهنگی با نماينده مديريت مجاز نمیيکپی، تکثير و يا تغيير آن به هر طريق و توسط هر فرد درون و ب .2

 باشد.کننده از آن میدر موارد استناد به مدرك، آخرين ويرايش تصويب شده دارای اعتبار است و مسئوليت آن بر عهده استفاده .3

 تذکرات مهم :
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  اساسنامه شرکت

 

 فصل اول: تعاریف

 : تعاریف1ماده

 باشد مگر به نحو ديگری تصريح شده باشد.معانی کلمات و عبارات مورد استفاده در اين اساسنامه هريک دارای معانی به شرح زير می

 شود.شرکت ارتباطات ثابت پارسيان که به موجب اين اساسنامه تاسيس و اداره می شرکت:

 هريک از دارندگان برگه سهام شرکت سهامدار:

 دوم: نام، موضوع، مدت، تابعیت و مرکز اصلی شرکت فصل

 : نام شرکت2ماده 

 نام شرکت، شرکت ارتباطات ثابت پارسيان )سهامی خاص(

 : موضوع فعالیت شرکت3ماده 

 آوری اطالعات از جمله موارد زير:های مرتبط با ارتباطات و فنانجام کليه فعاليت

 ها. آوری اطالعات و ارتباطات، خدمات ارتباطات دادهمشاوره، نظارت، اجرا و پشتيبانی طرح های انفورماتيکی، فن .1

آوری اطالعات موضوع های تخصصی مرتبط با ارتباطات و فنهای آموزشی و پژوهشی در زمينهحمايت از توسعه فعاليت .2

 اساسنامه شرکت.

 های نرم افزاری و سخت افزاری در ارتباط با موضوعات شرکت. وهشی و پروژههای تحقيقاتی، پژتهيه و اجرای طرح .3

آوری اطالعات مورد ارائه خدمات فنی و مهندسی و پشتيبانی برای شرکت، به منظور ارائه خدماتی که درحوزه ارتباطات و فن .4

های مختلف درصورت نياز و ر زمينههای ارتباطی و ساير خدمات دها و شبکهنياز می باشد، مانند خدمات نگهداری سيستم

 پس از اخذ مجوزهای الزم.

 آوری اطالعات و ارتباطات.های حوزه فنتشکيل واحدهای کارشناسی تخصصی فنی و مهندسی به منظور اجرای پروژه .5

خارج  ها و مبادرت به هرگونه مشارکت اعم از تجاری يا مدنی با اشخاص حقيقی و حقوقی در داخل ياتشکيل انواع شرکت .6

 ازشرکت.

آوری اطالعات بطور مستقل يا با مشارکت اشخاص حقيقی يا حقوقی های مرتبط با حوزه ارتباطات و فنبرگزاری نمايشگاه .7

 در داخل و يا خارج از کشور.

مبادرت به هر گونه عمليات تجاری اعم از خريد، فروش، صادرات و واردات و امور گمرکی و ترخيص کاال در راستای تحقق  .8

 اهداف مورد نظرشرکت. 

 ها و موسسات مالی و اعتباری. سپرده گذاری در بانک .9

 . های شرکتهای داخلی و خارجی به منظور توسعه و گسترش فعاليتجذب و جلب سرمايه گذاری .10

گذاری صنعتی، بازرگانی و خدماتی داخل يا خارج کشور مرتبط به موضوع فعاليت شرکت اقدام به هرگونه مشارکت و سرمايه .11

 در چهارچوب قوانين و مقررات. 

آوری اطالعات رسانی در زمينه فنآوری، انتقال دانش فنی و اطالعبررسی، مطالعه و ساير اقدامات الزم به منظور توسعه فن .12

 رتباطات در حوزه فعاليت شرکت. و ا

ايجاد، انحالل، واگذاری، تجديد سازمان همچنين انتقال وظايف و نيروی انسانی شرکت در چهارچوب قوانين و مقررات  .13

 مربوطه.

 ای و بين المللی با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.عضويت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی منطقه .14
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 ز و غير هرمی. تجارت الکترونيک مجا .15

 انجام موضوعات فعاليت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای الزم

 : تابعیت شرکت4ماده

 شرکت تابعيت ايرانی داشته و مدت فعاليت آن از تاريخ تاسيس نامحدود است.

 : مرکز اصلی شرکت5ماده

روی پارك الله، کوچه ، نرسيده به خيابان فاطمی، روبن تهران شهر تهران به آدرس تهران، کارگر شمالیمرکز اصلی شرکت در استا

است و انتقال مرکز اصلی شرکت به هر استان ديگر در داخل کشور منوط به تصويب  1418653781با کد پستی  5هما، پالك 

رکت نيز عيين و تغيير نشانی اصلی شرکت در همان استان با تصويب هيئت مديره شباشد، ليکن تمومی فوق العاده میمجمع ع

 صورت خواهد گرفت.

 تواند مقررات اقدام به تاسيس شعبه يا نمايندگی در داخل يا خارج از کشور نموده يا آن را منحل نمايد.هيئت مديره شرکت می

 فصل سوم: چهارچوب فعالیت

 : ساختار شرکت6ماده

های مشمول ت الزم جهت سازگاری با ساختار شرکتتواند بعد از تهيه و تمهيد مقدماشرکت بدواً با ساختار سهامی خاص تشکيل و می

 قانون بازار اوراق بهادار در جهت تحقق اهداف تعيين شده به شرکت سهامی عام مبدل گردد.

 سهامفصل چهارم: سرمایه، ترکیب سهامداران و نقل و انتقال 

 : سرمایه شرکت7ماده

هزار ريالی 10سهم عادی  ****ريال( است که به  *****************ريال )به حروف *********سرمايه شرکت مبلغ

 با نام تقسيم شده است، که تماماً تأديه شده است.

 : سهام شرکت 8ماده 

اوراق سهام شرکت متحد و الشکل، چاپی و دارای شماره ترتيب بوده و بايد به امضای مديرعامل و يک نفر از اعضای هيئت مديره به 

 سهم نکات زير بايد رعايت شود: اوراق بايد ممهور به مهر شرکت باشد. در ورقهانتخاب هيئت مديره برسد. اين 

 ها، . نام شرکت و شماره ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکت1

 . شماره ثبت ورق سهم شرکت،2

 . مبلغ سرمايه ثبت شده و مبلغ پرداخت شده آن،3

 . تعيين نوع سهام،4

 دد و حروف،. مبلغ اسمی سهم و مبلغ پرداخت شده آن به ع5

 ن است،آ. تعداد سهامی که هر ورقه نماينده 6

 . نام و شماره ملی دارنده سهم،7

 : سهام شرکت غيرقابل تقسيم است. مالکين مشاع سهام بايد در برابر شرکت به يک شخص نمايندگی بدهند.1تبصره

 ت مجامع عمومی است.: تملک هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و تصميما2تبصره

د و نوع امه موقت سهم بدهد که معرفی تعدا: تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت بايد به صاحبان سهام گواهين3تبصره

سال پس از پرداخت تمامی  سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد. اين گواهينامه در حکم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت يک

 ، بايد ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسليم و گواهينامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.مبلغ اسمی سهم
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 : نوع سهام شرکت9ماده

باشد. در مجامع عمومی عادی و فوق العاده دارندگان سهام هر کدام به تعداد هر سهم يک رای شرکت صرفاً دارای سهام با نام می

 ساوی و بر اساس تعداد سهام خواهد بود.خواهند داشت و تقسيم سود شرکت به طور م

 : انتقال سهام10ماده

 باشند:سهامداران حق انتقال سهام خود به غير را مشروط به رعايت موارد ذيل دارا می

 باشد.هر ميزان سهام در اختيار هر کدام از سهامداران در صورت تقاضای ايشان و تاييد هيات مديره امکان پذير می. انتقال 1

 دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال سهام بايستی در. 2

ز انتقال دهنده يا وکيل يا نماينده قانونی او، بايد ثبت انتقال را در دفتر مزبور امضا نمايد. هويت کامل و نشانی انتقال گيرنده نيز ا .3

و به امضا انتقال گيرنده يا وکيل يا نماينده او برسد.  نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام بايد در دفتر ثبت سهام قيد شده

تملک يا تحصيل هر بخش از سهام شرکت، متضمن قبول مقررات اين اساسنامه و پس از تاييد سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 

 باشد.راديويی کشور می

 فصل پنجم: تغییرات سرمایه شرکت

 : تغییرات سرمایه شرکت11ماده

تواند به هيئت در سرمايه شرکت منحصراً در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده است. مجمع عمومی فوق العاده می هرگونه تغيير

سال تجاوز کند، سرمايه شرکت را تا مبلغ معينی از طريقی که مجمع مشخص  5مديره اجازه دهد ظرف مدت معينی که نبايد از 

 نموده است، افزايش دهد. 

 از طریق صدور سهام جدید: افزایش سرمایه 12ماده

باشد. تأديه با رعايت مقررات مربوطه از طريق صدور سهام جديد قابل افزايش می با تصويب مجمع عمومی فوق العاده سرمايه شرکت

 مبلغ اسمی سهام جديد به يکی از طرق زير امکان پذير است:

 . پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام.1

 ان با رضايت ذينفع.سهامدار. انتقال مطالبات نقدی حال شده 2

 هامداران به شرکت با رضايت ذينفع.. از محل اموال، امالك واگذاری شده از سوی س3

 شده اشخاص از شرکت به سهام جديد. . تبديل مطالبات نقدی حال4

 ه ارزش سهام جديد به سرمايه شرکت.. انتقال سود تقسيم نشده، اندوخته يا عوايد حاصل از اضاف5

 انتقال اندوخته قانونی به سرمايه ممنوع است.: 1تبصره

: تأديه مبلغ اسمی سهام جديد در صورت تصويب افزايش سرمايه از محل مطالبات نقدی سهامداران در مجمع عمومی فوق 2تبصره

 باشد.العاده توسط هر يک از سهامداران موکول به اعالم موافقت آنان می

سود با تصويب يا اجرای افزايش سرمايه از اين محل، حال شده تلقی گرديده و در صورت : مطالبات نقدی سهامداران بابت 3تبصره

 شود.مطالبه سهامداران پرداخت می

 : حق تقدم13ماده 

باشند، حق تقدم دارند. در صورت تصويب افزايش سرمايه، صاحبان سهام شرکت در خريد سهام جديد به نسبت سهامی که مالک می

شود گواهينامه قانون تجارت تعيين می 155انتقال است. مهلت اعمال حق توسط هيئت مديره، با رعايت ماده اين حق قابل نقل و 

 حق تقدم بايد توسط پست سفارشی به آخرين آدرس اعالم شده سهامداران ارسال شود.
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 : افزایش سرمایه از طریق فروش سهام جدید به مبلغی بیش از ارزش اسمی آن14ماده

تواند مقرر نمايد که برای افزايش سرمايه، سهام جديدی با يشنهاد و گزارش هيئت مديره، مجمع عمومی فوق العاده میبا توجه به پ

اضافه ارزش سهم، يعنی به مبلغی بيش از ارزش اسمی، به فروش برسد. عوايد حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده با تصويب 

ع مشتمل )و نه محدود( به موارد زير در مدت زمانی مصوب شده توسط مجمع صرف مجمع عمومی فوق العاده به شيوه مصوب مجم

 گردد:می

 . انتقال به حساب اندوخته.1

 قسيم نقدی ميان صاحبان سهام قبلی.. ت2

 ش جهت ارائه به صاحبان سهام قبلی.. صدور سهام جديد در ازای اين اضافه ارز3

 : کاهش سرمایه15ماده 

تواند به پيشنهاد سرمايه به علت از بين رفتن قسمتی از سرمايه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده شرکت می عالوه بر کاهش اجباری

هيئت مديره، در مورد کاهش سرمايه شرکت به طور اختياری نيز اتخاذ تصميم کند، مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمايه به تساوی 

ياری سرمايه از طريق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ ای وارد نشود. کاهش اختحقوق صاحبان سهام لطمه

 شود. کاهش يافته هر سهم به صاحبان آن انجام می

 فصل ششم: مجامع عمومی

 : وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده16ماده

وع و مفاد اين اساسنامه به شرح زير وظايف و اختيارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت، منطبق با قوانين ناظر به موض

 باشد:می

 وظايف مجمع عمومی عادی: -الف

از تاريخ پايان سال مالی، و عنداالقتضا  ماه 4مجمع عمومی شرکت با رعايت مفاد قانون تجارت، بايد هر سال يکبار، حداکثر ظرف مدت 

 در ساير مواعد برای رسيدگی به موارد زير تشکيل شود:

 ران در خصوص عملکرد سال مالی قبل.ش مدي. استماع گزار1

 . استماع گزارش بازرس با بازرسان.2

 صويب صورت های مالی سال مالی قبل.. بررسی و ت3

 . تصويب ميزان سود تقسيمی.4

 اداش و حق حضور اعضای هيئت مديره.. تصويب ميزان پ5

 ها.شرکت و حق الزحمه آن . تعيين بازرس يا بازرسان اصلی و علی البدل6

 های شرکت.راالنتشار جهت درج آگهیهای کثيمهنا. تعيين روزنامه/ روز7

 . انتخاب مديران.8

 . تعيين خط مشی کلی شرکت.9

 پيشنهادی ساالنه هيئت مديره. هبودج. تصويب 10

 باشد. . ساير مواردی که به موجب قانون تجارت در صالحيت مجمع عمومی عادی می11

 وظايف مجمع عمومی فوق العاده: –ب 

 شود:مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان و حسب مورد جهت بررسی موارد زير تشکيل می



  

 K10-ET-01  شماره مستند:

 14 از 6صفحه    01بازنگری:شماره 
  اساسنامه شرکت

 

 . تغيير در مفاد اساس نامه.1

 افزايش يا کاهش در ميزان سرمايه. .2

 ورد با رعايت مقررات قانون تجارت.. انحالل شرکت پيش از م3

 ا.ه. ادغام شرکت با ساير شرکت4

ها در مورد اشخاص حقيقی و نماينده يا در کليه مجامع عمومی، صاحبان سهام شخصاً، يا نماينده، وکيل يا قائم مقام قانونی آن

 توانند حضور به هم رسانند.نمايندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه اصل وکالت يا نمايندگی می

فقط يک رای خواهد داشت به استثنا انتخاب بازرس که برای انتخاب آن هر سهامدار صرف نظر از  هر سهامدار، برای هريک سهم،

 د داشت.هداشتن هر تعداد سهم فقط يک حق رای خوا

حضور اعضای هيئت مديره، مديرعامل و بازرس در کليه مجامع عمومی ضروری است. چنانچه هر يک از اعضای هيئت  -1تبصره 

بنا به عذر موجه قادر به حضور در مجمع عمومی نباشد بايد دليل عدم شرکت خود را به مجمع عمومی اعالم کند مديره يا مديرعامل 

 يس مجمع قرائت شود. در هر صورت برگزاری مجمع عمومی بدون حضور بازرس امکان پذير نخواهد بود.ئتا در ابتدای جلسه توسط ر

 ديد با ارائه يکی از مدارك زير حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت:در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار ج -2تبصره

 . گواهينامه موقت سهام1

 . اصل ورقه سهام2

 : انطباق تصمیمات مجامع عمومی با قوانین و مقررات مربوطه 17ماده

مربوطه نيز بايد رعايت شود. در صورتی در دعوت، تشکيل، اداره و تصميم گيری در مجامع عمومی عالوه بر قانون تجارت، ساير مقررات 

 که  تصميمات اتخاذ شده توسط مجمع عمومی قوانين يا مقررات را نقض کند معتبر نخواهد بود.

 : نحوه دعوت از سهامداران برای حضور در جلسات مجامع18ماده 

يت گردد با رعابه شرکت در آن منتشر میهای مربوط تشکيل مجامع عمومی، از طريق درج آگهی در روزنامه کثيراالنتشاری که آگهی

 صورت خواهد گرفت. دستور جلسه، تاريخ، ساعت و محل تشکيل مجمع در آگهی ذکر خواهد شد.اصالحيه قانون تجارت  98ماده 

ضوع مو ،: چنانچه انتخاب اعضای هيئت مديره در دستور کار مجمع قرار داشته باشد، عالوه بر انتشار آگهی دعوت به مجمع1تبصره

 "ارسال پيامک"و يا  "ارسال پست الکترونيک"و يکی از دو روش  اعالم شده سهامداران نشانی بايد از طريق پست سفارشی به آخرين

 ع رسانی شود.های اعالم شده سهامداران به ايشان اطالبه نشانی

 دعوت الزامی نيست. : در مواقعی که کليه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند، رعايت تشريفات2تبصره

 : دستور جلسات مجامع19ماده

دستور جلسه هر مجمع عمومی را مقام دعوت کننده آن معين می نمايد. تمامی موارد دستور جلسه بايد به صراحت در آگهی  يا 

و تغيير موضوع دعوت نامه ذکر گردد، موارد مهم از قبيل انتخاب اعضای هيئت مديره، انتخاب بازرس، تقسيم سود و اندوخته ها 

بينی نشده باشد، قابل طرح در مجمع عمومی باشد. مطالبی که در دستور جلسه پيشنمی "ساير موارد "فعاليت، قابل طرح در بخش 

 نخواهد بود، مگر اينکه کليه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر بوده و به قرار گرفتن آن مطلب در دستور جلسه رای دهند.

 : نحوه تشکیل و اداره مجامع عمومی 20ماده

شود. رياست مجمع با رئيس يا نايب رئيس ناظر اداره می 2يک منشی و  ای مرکب از يک رئيس،مجامع عمومی توسط هيئت رئيسه

 ها با رياست يکی از مديرانی است که به اين منظور از طرف هيئت مديره انتخاب شده باشد.هيئت مديره در غياب آن
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ها در دستور جلسه مجمع باشد، رئيس مجمع از بين سهامداران حاضر در در مواقعی که انتخاب يا عزل يکی از مديران يا کليه آن

نفر از سهامداران حاضر نيز به عنوان ناظر مجمع و يک نفر منشی از بين صاحبان سهام  2جلسه با اکثريت نسبی انتخاب خواهد شد. 

 شوند.انتخاب می ها از طرف مجمعيا غير آن

 : طریقه اخذ رای21ماده

پذيرد. در صورتی که به تشخيص بازرس رای به صورت شفاهی، مثال با باال بردن دست يا قيام به عنوان اعالم موافقت صورت میاخذ 

ه صورت کتبی قانونی شرکت به دليل ترکيب سهامداران حاضر در مجمع رای گيری به صورت شفاهی امکان پذير نباشد، رای گيری ب

 به عمل خواهد آمد.

 : حد نصاب ضروری برای رسمیت جلسات مجمع عمومی عادی22ماده 

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان نصف بعالوه يک سهام که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذکور 

از صاحبان سهام که حق رای دارند رسميت داشته و تصميم  حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده

ع عمومی توسط رئيس گيری خواهد کرد. مشروط بر اينکه در دعوت جلسه دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد. رسميت جلسه مجم

رسميت جلسه  شود. بازرس موظف است، صحت احراز رسميت جلسه مجمع عمومی را بررسی و در صورت عدم احرازمجمع احراز می

 نظر خود را در جلسه مجمع اعالم نمايد.

 : اکثریت ضروری آرای مجامع عمومی عادی23ماده 

در مجمع عمومی عادی، تصميمات همواره با اکثريت نصف به عالوه يک آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود، مگر در مورد 

در مورد انتخاب مديران که آراء هر رای دهنده در عدد مديرانی که بايد در انتخاب مديران و بازرسان که اکثريت نسبی کافی است. 

تواند شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود. رای دهنده میاساسنامه شرکت انتخاب شوند ضرب می

 آراء خود را به يک نفر بدهد يا آنرا بين چند نفر که مايل باشد تقسيم کند.

 : حدنصاب الزم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی فوق العاده24ه ماد

العاده بايد دارندگان بيش از نصف سهام که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذکور در مجمع عمومی فوق

م که حق رای دارند رسميت يافته ت می شود و اين بار با حضور دارندگان بيش از يک سوم سهوحاصل نشود، مجمع برای بار دوم دع

 و اتخاذ تصميم خواهد نمود مشروط به اينکه در دعوت دوم نتيجه دعوت اول قيد شده باشد.

شود. بازرس موظف است صحت احراز رسميت جلسه مجمع العاده توسط رئيس مجمع احراز میرسميت جلسه مجمع عمومی فوق

 راز رسميت جلسه نظر خود را در جلسه مجمع اعالم نمايد.العاده را بررسی و در صورت عدم احعمومی فوق

 العاده : اکثریت ضروری آرای مجمع عمومی فوق 25ماده 

 العاده همراه با اکثريت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.تصميمات مجمع عمومی فوق

 : تشریفات تنظیم صورت جلسات مجمع عمومی  26ماده 

قانون  99ای، خالصه مذاکرات و تصميمات اتخاذ شده در مجامع را به همراه فهرست سهامداران موضوع ماده ت جلسهمنشی طی صور

نمايد. در صورتی که تصميمات اتخاذی از مواردی باشد که بايد تجارت جهت حفظ در سوابق شرکت تسليم رئيس هيئت مديره می

ها ارسال خواهد ای از آن به اداره ثبت شرکت شخصی جهت امضاء دفاتر، نسخه در اداره ثبت شرکت نيز به ثبت برسد، ضمن تعيين

 شد.

 فصل هفتم: هیئت مدیره

 : هیئت مدیره شرکت 27ماده 
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وسيله مجمع عمومی عادی از بين صاحبان ه البدل که بای مرکب از هفت عضو اصلی و سه عضو علیوسيله هيئت مديرهه شرکت ب

 باشند.اداره خواهد شد و همه آنها قابل عزل و انتخاب مجدد میشوند سهام انتخاب می

اصالحی قانون تجارت با رای وکالی موسسين انجام خواهد  20: انتخاب اولين مديران و بازرس يا بازرسان شرکت طبق ماده 1تبصره 

 شد.

د وزارت علوم، تحقيقات و فناوری باشد. اولين : اعضای هيئت مديره بايد دارای مدرك تحصيلی کارشناسی يا باالتر مورد تائي2تبصره 

 مديران شرکت از اين تبصره مستثنی خواهند بود. 

: اعضای هيئت مديره بايد حداقل سه سال سابقه عضويت در هيئت مديره يا مديريت عامل يک شرکت تجاری را داشته 3تبصره 

 باشند. اولين مديران شرکت از اين تبصره مستثنی خواهند بود.

نفر را از ميان خود به عنوان عضو موظف  3بايست تا ظرف مدت يک ماه پس از انتخاب مديرعامل می: اعضای هيئت مديره 4ره تبص

انتخاب نمايند، در صورت انتخاب مديرعامل از ميان اعضای هيئت مديره، مديرعامل يکی از اعضای موظف خواهد بود و هيئت مديره 

بايست به طور تمام وقت در شرکت اشتغال گزيند. اعضای موظف میعضو موظف برمیخود به عنوان حداکثر دو عضو ديگر را از ميان 

 داشته باشند.

توانند در دوره عضويت به عنوان عضو موظف هيئت مديره، همزمان عهده دار عضويت موظف هيئت مديره شرکت اعضای موظف نمی

 باشند.تجاری ديگر و يا مديريت عامل شرکت تجاری ديگر 

هايی که با سهامداری شرکت ارتباطات در صورت تاييد هيئت مديره، پذيرش همزمان سمت اجرايی توسط اعضای موظف در شرکت

 مانع است.های اين تبصره خارج بوده و بالتشوند، از شمول ممانعثابت پارسيان تاسيس می

اين تبصره قرار گيرند، موظفند ظرف مدت يک ماه از تاريخ  اعضای موظف که در مقطع انتخاب توسط هيئت مديره در شمول ممانعت

تباً به هيئت مديره و بازرس های مذکور در اين تبصره ترك سمت نموده و مدارك مثبته را کانتخاب به عضويت موظف، از مسئوليت

 اعالم نمايند. در غير اينصورت در حکم استعفای شخص از عضويت در هيئت مديره تلقی خواهد شد.

اعضای موظف توسط شود. تمامی دت تصدی و جبران خدمات و ساير شرايط استخدامی اعضای موظف توسط هيئت مديره تعيين میم

 هيئت مديره قابل تغيير خواهند بود.

 : اشخاص حقوقی عضو هيئت مديره موظفند نماينده حقيقی خود را در مجمع معرفی نمايند. 5تبصره 

دليلی نماينده معرفی شده فوق در طول مدت تصدی مسئوليت تغيير نمايد، در حکم استعفای شخص : در صورتی که به هر  6تبصره 

 باشد.حقوقی از عضويت در هيئت مديره می

البدل به ترتيب رای جايگزين : در صورت فوت يا استعفا يا سلب شرايط قانونی از يک يا چند نفر از مديران، اعضای علی 7تبصره 

 شوند.می

 تکمیل اعضالی هیئت مدیره :28ماده 

البدل تعيين نشده يا وجود نداشته ی اعضای هيئت مديره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علیدر صورتيکه بنا به هر دليل عده

 باشد، هيئت مديره موظف است حداکثر ظرف مدت يک ماه مجمع عمومی شرکت را جهت تکميل اعضای هيئت مديره دعوت نمايد.

 مدت مأموریت اعضای هیئت مدیره : 29ماده 

مدت مأموريت مديران حداکثر دو سال است. مأموريت آنها تا وقتی که تشريفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مديران بعدی انجام 

 است.البدل برای دوره های بعد بالمانع کند. تجديد انتخاب اعضای هيئت مديره و اعضای علیخود ادامه پيدا می به گيرد خود

 : سهام وثیقه 30ماده 
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سهم و يا يک هزارم درصد از کل تعداد سهام  40هريک از اعضای هيئت مديره بايد درتمام مدت مأموريت خود مالک حداقل تعداد 

ه شرکت باشد و آن را بعنوان وثيقه برای تضمين جبران خساراتی که ممکن است از تقصيرات منفرداً يا مشترکاً بر شرکت وارد شود، ب

سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نيست و مادام که مديری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت  صندوق شرکت بسپارد.

دريافت نداشته است، سهام مذکور، در صندوق شرکت بعنوان وثيقه باقی خواهد ماند. وثيقه بودن اين سهام مانع استفاده از حق رای 

 پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.آنها در مجامع عمومی و 

 : ترکیب هیئت مدیره 31ماده 

هيئت مديره در اولين جلسه خود که حداکثر ظرف يک هفته بعد از جلسه مجمع عمومی عادی که هيئت مديره را انتخاب کرده است 

نمايد. شند برای هيئت مديره تعيين میتشکيل خواهد شد، از بين اعضای خود يک رئيس و يک نايب رئيس که بايد شخص حقيقی با

مدت رياست رئيس و نيابت نايب رئيس پيش از مدت عضويت انها در هيئت مديره نخواهد بود. رئيس و نايب رئيس قابل عزل و 

ا نمايد تباشد. در صورت غيبت رئيس و نايب رئيس، هيئت مديره يک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعيين میانتخاب مجدد می

 نمايد.وظايف رئيس را انجام دهد. هيئت مديره از بين خود يا خارج از خود يک نفر را به عنوان دبير برای مدت يک سال انتخاب می

 : ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره 32ماده 

آنها از يک ماه تجاوز  شود هيئت مديره در مواقع مقتضی که فاصلهترتيب برگزاری جلسات هيئت مديره توسط هيئت مديره تعيين می

نکند و به دعوت کتبی رئيس يا نايب رئيس و يا دو نفر از اعضای هيئت مديره و همچنين در موارد ضروری به دعوت مديرعامل 

 نامه و تشکيل جلسه هيئت مديره فاصله متعارفی رعايت خواهد شد.تشکيل جلسه خواهد داد. بين تاريخ ارسال دعوت

سات هيئت مديره، تاريخ تشکيل جلسه بعد تعيين و در صورت جلسه قيد شود، ارسال دعوت نامه برای چنانچه در هر يک از جل

اند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هيئت مديره در مرکز اصلی شرکت يا در هر محل ديگری مديرانی که در همان جلسه حضور داشته

 که در دعوت نامه تعيين شده باشد تشکيل خواهد شد.

 حد نصاب و اکثریت الزم برای رسمیت جلسه هیئت مدیره: 33ماده 

جلسات هيئت مديره در صورتی رسميت دارد که بيش از نصف اعضای هيئت مديره در آن جلسات حضور داشته باشند. تصميمات 

مديرعامل در را تشکيل دهند.  هيئت مديرهبا موافقت تعدادی از اعضای حاضر معتبر است که بيش از نصف کل اعضای  هيئت مديره

 نباشد حق رای نخواهد داشت. هيئت مديرهشرکت خواهد کرد و درصورتی که عضو  هيئت مديرهجلسات 

 جلسات هیئت مدیره: صورت 34ماده 

جلسه ای تنظيم شود که به امضای کليه مديران حاضر در جلسه برسد. نام مديران ، بايد صورتهيئت مديرهبرای هريک از جلسات 

گردد. نظر هريک جلسه ذکر میخالصه ای از مذاکرات و همچنين تصميمات متخذه در جلسه با قيد تاريخ در صورت حاضر و غايب و

 جلسه قيد شود.جلسه مخالف باشند بايد در زير صورتاز مديران که با تمام يا بعضی از تصميمات مندرج در صورت

 : اختیارات هیئت مدیره  35ماده 

اقدامی به نام شرکت و هر نوع عمليات و معامالت مربوط به موضوع شرکت که انجام واتخاذ تصميم درباره  برای هرگونه هيئت مديره

 آنها در صالحيت مجمع عمومی نباشد، در چارچوب قانون دارای اختيارات نامحدود است، از قبيل: 

ضايی و ساير اشخاص حقيقی ات عمومی، مراجع ق. نمايندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کليه ادارات دولتی و غير دولتی، موسس1

 و حقوقی.

 داخلی شرکت به پيشنهاد مديرعامل. های. تصويب آيين نامه2

 گری را مامور به اجرا نموده باشد.. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر آنکه مجمع عمومی شخص دي3
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 نقطه از ايران يا خارج از ايران. ها يا شعب در هر. اتخاذ تصميم در خصوص تاسيس و انحالل نمايندگی4

 حقوق و دستمزد در چارچوب مقررات.. تصويب ساختار سازمانی، شرايط استخدام و ميزان 5

 رکت در چارچوب اساسنامه و مقررات.بينی بودجه ساالنه و برنامه های بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت ش. پيش6

 ها و موسسات قانونی ديگر.نام شرکت نزد بانک. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به 7

 يافت مطالبات و پرداخت ديون شرکت.. در8

 . صدور ظهر نويسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.9

ت ی آن در مورد اموال منقول و غيرمنقول که مرتبط با موضوع شرک. انعقاد هر نوع عقد و قرارداد تغيير، تبديل، فسخ و يا اقاله10

 .اين اساسنامه و اتخاذ تصميم در مورد کليه ايفاعات 3باشد و انجام کليه عمليات و معامالت مذکور در ماده 

. اتخاذ تصميم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کليه حقوق غيرمادی يا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام يا عالئم 11

 ه امتيازات متصوره.، سرقفلی و کليتجاری و صنعتی، کپی رايت

 يا اوراق بهادار و استرداد آنها. . به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرك، وجوه شرکت12

 ی با رعايت مقررات اساسنامه حاضر.ها و موسسات رسمها، شرکت. تحصيل تسهيالت از بانک13

 لو کراراً. . رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غيرمنقول و فک رهن و14

ها، دادسراها، مراجع . اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کيفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کيفری اقامه شده، در هر يک از دادگاه15

قضايی يا غير قضايی اختصاصی يا عمومی و ديوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده عليه 

قی در هريک از مراجع قضايی غير قضايی اختصاصی يا عمومی و ديوان عدالت اداری، با حق حضور و کيفری و چه حقوشرکت چه 

مراجعه به مقامات انتظامی و استيفای کليه اختيارات مورد نياز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به 

درسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد يا دادخواست يا دعوا، ادعای جعل يا رای، درخواست تجديد نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دا

 انکار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد.

سند، تعيين جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری يا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعيين و گزينش داور 

منتخب )با حق صلح يا بدون آن(، اجرای حکم نهايی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرايی و تعقيب عمليات آن و اخذ محکوم 

تعيين مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکيل و نماينده با حق توکيل مقرر، اقرار در ماهيت دعوا، به وجوه ابداعی و تعقيب آنها، 

 ناشی از جرايم و امور مشابه ديگر.جلب ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول يا رد سوگند، تأمين خواسته، تأمين ضرر و زيان 

انطباق کليه عمليات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چهارچوب قوانين، . استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمينان از 16

 های داخلی شرکت.نامهررات و آئيناساسنامه، مق

 ره و ارائه آن به بازرس و حسابرس.های مالی ساالنه و گزارش فعاليت هيئت مدي. تنظيم صورت17

 ماهه به حسابرس و بازرس. 6ی مالی هاصورت سه ماهه و ارائه ای در مقاطعهای مالی ميان دوره. تنظيم صورت18

 ها.العاده و تعيين دستور جلسه آن. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق19

 به جز اندوخته قانونی.. پيشنهاد هر نوع اندوخته 20

 شنهاد تقسيم سود بين صاحبان سهام.. پي21

 العاده.اسنامه به مجمع عمومی فوق. پيشنهاد اصالح اس22

ه اختيارات و وظايفی که به موجب قانون و مقررات جز اختيارات و وظايف شرکت يا هيئت مديره قلمداد شده يا خواهد . هرگون23

 شد.
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را به ديگری واگذار کند. تفويض اختيارات  21و  20و  19و  6و  5و  2: هيئت مديره نمی تواند اختيارات مندرج در بندهای 1تبصره 

 پذير است.بينی شده باشد امکانقررات پيشدر صورتيکه در م 23موضوع بند 

تواند ساير وظايف و اختيارات خود را به مديرعامل تفويض کند مشروط بر اينکه اين تفويض به صورت : هيئت مديره می2تبصره 

 .صريح و معين باشد

 : گزارش هیئت مدیره36ماده 

های شرکت ا، که شامل عملکرد شعبات و کميتهر هر سال مالی رهيئت مديره بايد، گزارشی از عملکرد شرکت و واحدهای تابعه آن د

ماه پس از انقضای هر سال مالی جهت  3و مقايسه با برنامه های مصوب است، به همراه برنامه های شرکت تهيه کرده و حداکثر ظرف 

 ين گزارش را تعيين نمايد.اظهارنامه در اختيار بازرس قرار دهد. بازرس طبق قانون ميتواند موارد الزم برای درج در ا

اين گزارش يا نکات مهم آن بايد در جلسه مجمع عمومی که به منظور رسيدگی به عملکرد و صورت های مالی شرکت تشکيل 

 گردد، توسط رئيس يا يکی از اعضای هيئت مديره قرائت شود.می

 : استعفا از عضویت هیئت مدیره37ماده 

روز قبل موضوع را به رئيس هيئت مديره و  30بخواهد از سمت خود استعفا دهد، بايد حداقل در صورتی که هر عضو هيئت مديره 

 بازرس اطالع دهد.

 : غیبت اعضای هیئت مدیره:38ماده 

عدم حضور عضو هيئت مديره يا نماينده وی بيش از چها جلسه ی متوالی يا شش جلسه متناوب در طول يک سال شمسی بدون عذر 

مديره ی هيئتموجب سلب عضويت عضو مربوطه در هيئت مديره می شود. تشخيص موجه بودن غيبت بر عهده موجه، خود به خود

 است.

: دبير هيئت مديره بايد غيبت های نماينده عضو حقوقی را ظرف مدت ده روز به شخص حقوقی عضو هيئت مديره، کتبا 1تبصره 

 گزارش کند.

 : پاداش هیئت مدیره39ماده 

تصميم مجمع عمومی، نسبت معينی از سود خالص به عنوان پاداش با رعايت قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت در هر سال طبق 

اختيار هيئت مديره گذارده می شود، اين نسبت به هيچ وجه نبايد از پنج درصد سودی که همان سال به صاحان سهام پرداخت می 

 شود تجاوز کند.

 رکت: معامالت مدیران با ش40ماده 

هايی که اعضای هيئت مديره يا مديرعامل شرکت، شريک يا امل شرکت و همچنين موسسات و شرکتاعضای هيئت مديره و مديرع

ها باشند، نمی توانند بدون تصويب هيئت مديره در معامالتی که با شرکت يا به حساب شرکت می عضو هيئت مديره يا مديرعامل آن

 م طرف معامله واقع و يا سهيم شوند. احکام اينگونه معامالت در قانون تجارت مقرر شده است.شود به طور مستقيم يا غيرمستقي

 : رقابت مدیران با شرکت41ماده 

مديران و مديرعامل نمی توانند معامالتی نظير معامالت شرکت که متضمن رقابت با عمليات شرکت باشد انجام دهند. هر مديری که 

د و تخلف او موجب ضرر و زيان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود. منظور از ضرر در اين ماده از مقررات اين ماده تخلف کن

 اعم از ورود خسارت يا تفويت منفعت.

 : ممنوعیت دریافت وام و تسهیالت از شرکت برای مدیران42ماده 



  

 K10-ET-01  شماره مستند:

 14 از 12صفحه    01بازنگری:شماره 
  اساسنامه شرکت

 

حصيل نمايند و شرکت نمی تواند ديون آنان را مديرعامل شرکت و اعضا هيئت مديره حق ندارند هيچگونه وام يا اعتباری از شرکت ت

تضمين کند. اينگونه عمليات به خودی خود باطل است. ممنوعيت مذکور در اين ماده شامل اشخاصی نيز که به نمايندگی شخص 

اوالد اوالد کنند و همچنين شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اوالد و حقوقی عضو هيئت مديره، در جلسات هيئت مديره شرکت می

 .و برادر و خواهر اشخاص مذکور در اين ماده هم می گردد

 فصل هشتم: مدیرعامل

 : مدیرعامل43ماده 

هيئت مديره بايد يک نفر شخص حقيقی را از بين اعضا خود يا از خارج را به مديريت عامل شرکت برگزيند و حدود اختيارات، مدت 

تعيين کند. مديرعامل بايد بالفاصله پس از انتصاب به اين سمت مطابق مقررات قبولی تصدی، حقوق و ساير شرايط استخدامی او را 

سمت خود را به شرکت ارائه دهد. هيئت مديره در هر زمان می تواند مديرعامل را عزل کند. هيئت مديره می تواند قسمتی از اختيارات 

در حدود اختياراتی که به او تفويض شده، نماينده شرکت را به مديرعامل تفويض نمايد. مديرعامل شرکت 35مشروحه در ماده 

محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. در صورتی که مديرعامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت 

 او در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود.

 مديرعامل شرکت نمی تواند در حين حال رئيس هيئت مديره شرکت باشد.

ها ای از صورت جلسه هيئت مديره به اداره ثبت شرکتنام، مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل، بايد با ارسال نسخه -1تبصره 

 اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

 : وظایف و اختیارات مدیرعامل44ماده 

شده از سوی هيئت مديره، دارای وظايف و اختيارات وظايف تعيينمديرعامل باالترين مقام اجرايی شرکت بوده و عالوه بر اختيارات و 

 زير است:

 نموده باشد.اجرای مصوبات هيئت مديره، مگر اينکه هيئت مديره شخص ديگری را مسئول اجرا . 1

اتخاذ دعوت اعضای هيئت مديره برای تشکيل جلسه هيئت مديره در مواقعی که برای اداره يا اجرای موضوع فعاليت شرکت، . 2

 تصميماتی الزم است که خارج از حوزه اختيارات مديرعامل می باشد.

: مديرعامل می تواند برخی از وظايف و اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به مديران و کارکنان شرکت تفويض نمايد، مگر 1تبصره 

 در مواردی که هيئت مديره صراحتاً منع کرده باشد.

 مدیرعامل: بالتصدی بودن سمت 45ماده 

در صورتيکه به دليل استعفا، برکناری، فوت يا هر دليل ديگری، سمت مديرعاملی شرکت بالتصدی شود، هيئت مديره بايد ظرف 

حداکثر يک ماه با رعايت مفاد اساسنامه و مقررات، شخص ديگری را به اين سمت برگزيند. در صورتيکه انتخاب مديرعامل بيش از 

مديره بايد تا انتخاب مديرعامل مطابق اين ماده، يک نفر را به عنوان نماينده با تصريح حدود اختيارات يک هفته طول بکشد، هيئت 

 انتخاب نمايد.

 : دارندگان حق امضاء46ماده 

شرکت، توسط هيئت مديره  ها و نحوه امضای اوراق ، قراردادها و اسناد تعهدآورصاحبان امضای مجاز شرکت و حدود اختيارات آن

شود. هيئت مديره بايد صاحبان امضای مجاز را از بين اعضای هيئت مديره، مديرعامل يا مديران و معاونانی که مستقيماً می تعيين

کنند، انتخاب کند. اسامی صاحبان مجاز امضای و حدود اختيارات آن ها طی صورت جلسه ای ه میتحت نظر مديرعامل انجام وظيف

 روزنامه رسمی اعالم می شود. به اداره ثبت شرکت ها جهت درج در
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 فصل نهم: بازرس

 : بازرس47ماده 

مجمع عمومی عادی بايد برای هر سال از بين موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابدارن رسمی، يک بازرس اصلی و يک بازرس 

ات مرتبط و هچنين اساسنامه های مقرر در قوانين و مقررالبدل انتخاب نمايد تا پس از قبول سمت برای انجام وظايف و مسئوليتعلی

 شرکت، اقدام نمايند.

 انتخاب مجدد و عزل بازرس بر اساس مقررات خواهد بود. -1تبصره

در صورتيکه بازرس اصلی يا علی البدل از فهرست حسابرسان  عضو جامعه حسابداران رسمی حذف شود، خود به خود از  -2تبصره

 شود.وی سلب سمت می

عنوان بازرس اصلی توان در دوران تعليق از فهرست حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی، به را نمیموسسات حسابرسی  -3تبصره

 رکت انتخاب نمود.يا علی البدل ش

 : وظایف بازرس48ماده 

 های زير را بر عهده دارد:بازرس عالوه بر وظايف تعيين شده در قانون تجارت و ساير مفاد اين اساسنامه وظايف و مسئوليت

 . اظهارنظر راجع به صورتهای مالی ساالنه و شش ماهه شرکت با رعايت استانداردهای حسابرسی و حسابداری،1

دهد. حداکثر طرف مدت . اظهارنظر راجع به صحت اطالعات مندرج در هرگونه گزارشی که هيئت مديره به مجمع عمومی ارائه می2

 روز پس از دريافت گزارش مربوطه. 10

های شرکت توسط شرکت نامهبه مجمع عمومی راجع به رعايت يا عدم رعايت قوانين، مقررات، اساسنامه شرکت يا آيين . ارائه گزارش3

ای مالی روز قبل از تشکيل مجمع عمومی که برای رسيدگی به صورت ه 10يا مديران آن در طول هر سال مالی، که بايد حداقل 

 شود، ارائه شود.تشکيل می

های کنترل داخلی شرکت در هر سال مالی و تهيه گزارش در اين مورد و ارائه آن به هيئت مديره شرکت ظرف . بررسی سيستم4

 مدت حداکثر چهار ماه پس از پايان هر سال مالی، شامل:

گزارش های کنترل داخلی برای رعايت قوانين، مقررات و آيين نامه های داخلی شرکت و ثبت و . اظهار نظر راجع به کفايت سيستم5

 گيری رويدادهای مالی شرکت،

 های داخلی.. موارد نقص سيستم کنترل6

های خود از نقض قوانين، مقررات و آيين نامه های داخلی مطلع گرديد، بايد چنانچه بازرس يا بازرسين در طول بررسی -1تبصره 

 عمومی عادی به اطالع سهامداران برسد.بالفاصله موضوع را به هيئت مديره، اطالع دهد و نسخه ای از آن در اولين مجمع 

 : حق الزحمه بازرس یا بازرسین49ماده

ها حق گردد. بازرس و بازرسين، مديران و افراد تحت تکفل آن حق الزحمه بازرس يا بازرسين توسط مجمع عمومی عادی تعيين می

يده است، از شرکت دريافت دارند يا در معامالت ندارند وجه، داراريی و امتيازات ديگری غير از آنچه به تصويب مجمع عمومی رس

 شرکت به طور مستقيم يا غير مستقيم ذينفع شوند.

 های مالی شرکت افشا شود.داشت های صورتبه حد کافی در يادحق الزحمه بازرس بايد به طور جداگانه و  -1تبصره 

 : تعیین جانشین برای بازرس50ماده

م مأموريت بازرس بايد مراتب را کتباً به هيئت مديره اعالم نمايد. در صورت استعفا يا معذوريت در صورت استعفای بازرس پيش از اتما

البدل را برای انجام مسئوليت خود کتباً دعوت نمايد. از تاريخ روز بازرس علی10بازرس از انجام وظيفه، هيئت مديره بايد ظرف مدت 
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مقرر برای بازرس عمل نمايد. در صورت استعفا يا معذوريت يا عدم وجود بازرس البدل بايد به وظيفه وصول دعوت نامه، بازرس علی

علی البدل، هيئت مديره مکلف است ظرف مدت يکماه نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی برای تعيين بازرس اقدام نمايد. در هر 

مانع از مسئوليت وی در دوره ياد شده نخواهد حال بازرس، تا زمان معرفی بازرس جديد موظف به ادامه کار بوده و استعفای بازرس 

 بود. 

 فصل دهم: مقررات مالی

 : سال مالی 51ماده 

شود، و در آخرين روز اسفند همان سال به سال شمسی است که از روز اول فروردين ماه هر سال آغاز میسال مالی شرکت برابر يک

 پايان همان سال خواهد بود.رسد، سال اول فعاليت شرکت از تاريخ تاسيس تا پايان می

 : ارائه گزارش هیئت مدیره به بازرس 52ماده 

ی های مالی شرکت را به ضميمه گزارشی دربارهماه پس از انقضای هر سال مالی، صورت 2هيئت مديره شرکت بايد حداکثر ظرف 

 فعاليت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظيم و به بازرس ارائه نمايد.

های مالی ميان دوره های شش ماهه را نيز تهيه و حداکثر يک ماه پس از گذشته شش ماهه اول هيئت مديره بايد صورت -1تبصره

 همان سال، جهت اظهار نظر به بازرس ارائه دهند.

 : ارائه صورت مالی به مجمع عمومی53ماده

 بعد برای تصويب به مجمع عمومی عادی تقديم گردد. خرداد سال 21های مالی حسابرسی شده هر سال مالی، بايد حداکثر تا صورت

 : اندوخته قانونی و سایر اندوخته ها54ماده

شود. به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومی عادی وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می

 کنار گذاشته شود. ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکيل ساير اندوخته های

 فصل یازدهم: انحالل و تصفیه

 : انحالل 55ماده 

تواند رای به انحالل شرکت بدهد. گزارش پيشنهادی هيئت مديره بايد العاده شرکت، به پيشنهاد هيئت مديره میمجمع عمومی فوق

اند. اين گزارش بايد قبل از را ارائه نمودهشامل داليل و عواملی باشد که اعضای هيئت مديره به استناد آن، پيشنهاد انحالل شرکت 

طرح در مجمع در اختيار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصميم گيری در خصوص پيشنهاد 

ختياری شرکت، العاده، با موضوع انحالل امی فوقباشد. مجمع عموع امکان پذير نمیهيئت مديره بدون قرائت گزارش بازرس در مجم

 گان سهام رسميت خواهد يافت.دبا حضور حداقل سه چهارم از دارن

 : تصفیه56ماده 

 هرگاه شرکت طبق مندرجات مواد فوق منحل گردد، تصفيه امور آن با متابعت از قوانين و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

 فصل دوازدهم: سایر موارد

 سنامه: موارد پیش بینی نشده در اسا57ماده 

 باشد.مواردی که در اين اساسنامه پيش بينی نشده مشمول قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه و مقررات می

 : تاریخ تصویب اساسنامه58ماده 

 به تصويب مجمع عمومی موسسين رسيد. 29/07/1397تبصره در تاريخ  28ماده و 58اين اساسنامه در 


