
 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

 

 بسمه تعالی 

 بخش اول

 مدت و مرکز اصلی شرکت  -موضوع -نام

 نام شرکت عبارت است از: شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر )سهامی خاص( -1ماده

 موضوع فعالیت شرکت عبارت است از: -2ماده

ح کشهور و انجام امور و اقدامات الزم در خصوص عمران، توسعه و مدیریت در محدوده منطقهه گهل گههر، سهط -

 ج از کشور شامل موارد ذیل:رخا

 های امکان سنجی، جامع و تفصیلی موضوعات مختلف و مورد نیاز.الف( مطالعات طرح

طراحی، اجرا، نظارت، بهره برداری و تعمیر و نگهداری شبکه های توزیع آب، برق، گاز، شبکه های مخابراتی و ب(  

،  وحمل ونقل جاده ای ری آبهای سطحی، شبکه راه های ارتباطیفناوری اطالعات، شبکه روشنایی معابر، جمع آو

ایستگاه و شبکه خطوط ریلی، ابنیه و سیویل، فضای سبز و جنگل کاری، احداث شهرک های حمل و نقل، پایانهه 

 ، مجتمع های خدمات رفاهی، فاضالبهای صنعتی، سدهای باطله.درون شهریهای بار، حمل و نقل مسافر

نظارت، بهره برداری و تعمیر و نگهداری سایت های مختلف با کاربری مشترک نظیر طراحی، اجرا، ج(  

 سایت های اداری، ورزشی، تاسیساتی، تصفیه خانه، فرهنگی، تجاری، خدماتی و فن آوري اطالعات.
 بری شهرک های صنعتی با هدف فعال سازی صنایع پایین دستی.حداث، مدیریت، بهره برداری و راهاد( 

 (.GISامور مربوط به نقشه برداری، فتوگرامتری و سامانه اطالعات مکانی) انجامه( 

 انجام امور مربوط به تنظیف ،جمع آوری، زباله واحداث سایت های دفن بازیافت زباله .و( 

 ح( ایجاد مجموعه های تخصصی مرتبط با فعالیت واحدهای تولیدی در منطقه.

 .ط( تهیه و ابالغ ضوابط و مقررات منطقه ای

 ی( مدیریت انواع بحران ها و حوادث اعم از طبیعی و غیر طبیعی.

 ک( انجام امور بازرگانی و خدماتی مرتبط در داخل و خارج از کشور.

ل( انجام مشاوره، نظارت، تهیه اسناد مزایده و مناقصه، ایجاد شرکت های جدید، تهیه طرح های فنی و تهوجیهی 

 مرتبط.

 اران و مشاوران ذیصالح جهت انجام هرکدام از خدمات مندرج در بندهای فوق.م( انعقاد قرارداد با پیمانک



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

 ن( انجام اقدامات الزم به منظور تملک اراضی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.

،نرم افزار ،سهخت افهزار و زیرسهاخت س( ایجاد، بهره برداری ، پشتیبانی و تعمیر و نگهداری شبکه های ارتباطی  

 عات و ارتباطات.های فن آوری اطال

 ع( خرید، فروش، و واردات کلیه کاالهای مجاز.

 ارائه خدمات راهبری ایستگاههای عملیاتی آتش نشانی  ، خدمات زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای.( ف

، تست  و تعمیهر سیسهتم سرویس و نگهداریراهبری کلیه سیستم های حفاظت در برابر حریق شامل طراحی ،  -

 واطفاء حریق اتوماتیک ودستی ، شارژ ، تست و سرویس ونگهداری سیلندرهای اطفاء حریق دستی  های اعالم

 راهبری ایستگاههای عملیاتی اورژانس شامل خدمات درمانی ، انتقال مصدوم ، انجام معاینات طب ورزشی-

 معاینات شغلی کارکنان اهبری امور مربوط به طب کار شامل ر-

 راهبری درمانگاه-

 ابی عوامل زیان آور محیط کار ارزی-

 مدت شرکت  -3ماده

 از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

 مرکز اصلی شرکت و شعبه های آن -4ماده

  شیراز، مجتمع گل گهر-جاده سیرجان 50مرکز اصلی شرکت: استان کرمان، شهرستان سیرجان کیلومتر 

 7817817938به کد پستی 

واند مرکز قانونی شرکت را به هر کجا که صالح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبه هایی هیات مدیره می ت  -تبصره

 را تاسیس نماید.

 

 بخش دوم          

 سرمایه و سهام

 سرمایه  -5ماده

ریالی که تمهامی   000/1  سهم000/000/2700ریال منقسم000/000/000/2700سرمایه نقدی شرکت مبلغ  

 باشد که کل مبلغ نقدا پرداخت شده است. سهم با نام و بدون سهم بی نام می

 پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام  -6ماده

برحسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق   5قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده  

حهه الی  38تها    35تصمیم هیات مدیره تعیین می شود پرداخت می گردد و در این مورد هیات مدیره وفق مهواد  

 قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

 

 اوراق سهام -7ماده 

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحد الشکل و چهاپی و دارای شهماره ترتیهب و حهاوی نکهات 

مضای دو نفر بوده و به ا 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه   26مذکور در ماده  

 از مدیران شرکت که از طرف هیات مدیره تعیین می شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می گردد.

 گواهی نامه موقت سهام -8ماده 

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سههم مهی دههد کهه معهرف 

 ه آن است.تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شد 

 غیر قابل تقسیم بودن سهام -9ماده 

م می باشد مالکین مشهاع مکلفنهد در برابهر شهرکت تنهها بهه یهک نفهر از خودشهان یسهام شرکت غیر قابل تقس

 نمایندگی بدهند.

 انتقال سهام با نام -10ماده 

ل سهام با نام باید در دفتهر صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیات مدیره. نقل و انتقا

ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنهها بایهد در دفتهر مرکهزی 

شرکت حاضر شده و نقل و انتقال را گواهی نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجهه 

ی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام با نام او در دفتر سهام شرکت به ثبهت اعتبار ساقط بوده و شرکت کس

 الیحه اصالحی قانون تجارت مجری خواهد بود. 40و  39رسیده باشد و علی االصول مواد  

 مسئولیت صاحبان سهام  -11ماده

 مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

 بخش سوم

 شرکت تغییرات در سرمایه 

 کاهش یا افزایش سرمایه شرکت  -12ماده

هرگونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

 صورت خواهد گرفت. 1347اسفند ماه 

 اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیات مدیره باشد. -تبصره

 

 



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

 

 حق تقدم در خرید سهام جدید -13ده ما.

در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی کهه مالکنهد حهق تقهدم 

قسهمتی از قهانون تجهارت  یخواهند داشت. ترتیب استفاده از این حق تقدم طبق مقررات الیحهه قهانونی اطالحه

 صورت خواهد بود. 1347مصوب اسفند ماه 

 

 ش چهارم بخ

 مجامع عمومی

 مقررات مشترک -14ماده 

مجامع عمومی عادی ساالنه و مجامع عمومی فوق العاده را هیات مدیره دعوت می کند هیات مهدیره و همننهین 

بازرس شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند. در این صهورت دسهتور 

 دعوت قید شود.جلسه مجمع باید در آگهی 

عالوه بر این سهامدارانی که اقال یک پنجم سهامی شرکت را مالک باشند، حق دارند که دعوت صهاحبان سههام را 

روز مجمهع مهورد  20برای تشکیل مجمع عمومی از هیات مدیره خواستار شوند و هیات مدیره بایهد حهداک ر تها 

این صورت درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع  درخواست را با رعایت تشریفات مقرره دعوت کند. در غیر

را از بازرس یا بازرسان شرکت خواستار شوند و بازرس یا بازرسان شرکت مکلف خواهند بهود بها عایهت تشهریفات 

روز دعوت نمایند وگرنه آن گروه از صاحبان سهام حق خواهند داشهت   10مقرره مجمع مورد تقاضا را حداک ر تا  

مجمع اقدام کنند بشرط آنکه کلیه تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی   مستقیما به دعوت

 دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیات مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

 

 شرایط الزم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی   -15ادهم

ده سهام خود می توانند در مجامع عمومی حضهور بههم رسهانند و صاحبان سهام یا نمایندگان آنان قطع نظر از ع

برای هر سهم یک رای خواهند داشت مشروط بر اینکه بهای مطالبه شده سههام خهود را کهامال پرداخهت نمهوده 

 باشند.

 محل انعقاد مجامع عمومی -16ماده 

در آگهی دعهوت صهاحبان سههام مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که  

 تعیین می شود منعقد خواهد شد.



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

 

 دعوت مجامع عمومی -17ماده 

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامهه ک یراالنتشهار کهه آگههی ههای 

مجمع بها قیهد مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل  

 ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند انتشار آگهی و رعایت تشریفات دعهوت   -تبصره

 الزامی نیست.

 دستور جلسه -18ماده 

و هرگهاه بهه وسهیله هرگاه مجمع عمومی به وسیله هیات مدیره دعوت شده باشد دستور جلسه را هیهات مهدیره  

بازرس دعوت شده باشد بازرس معین می نماید و هرگاه مجمع عمومی توسط صاحبان سهام دعوت شود دسهتور 

 جلسه توسط آنان تعیین خواهد شد.

دستور جلسه باید در آگهی دعوت به طور خالصه ذکر گردد مطالبی کهه در دسهتور جلسهه پهیش بینهی   -تبصره

 امع عمومی مطرح نخواهد شد.نشده باشد به هیچ وجه در مج

 فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی -19ماده 

 روز خواهد بود. 40روز و حداک ر  10فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل 

 وکالت و نمایندگی -20ماده 

ین حضور نماینهده یها نماینهدگان در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همنن

 اشخاص حقوقی به شرط تسلیم مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.

 

 هیات رئیسه مجمع -21ماده 

جامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود در صهورتی کهه م

ینی نشده باشد ریاست مجمع  با رئهیس هیهات مهدیره خواههد بهود مگهر در ترکیب دیگری در اساسنامه پیش ب

مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صهورت رئهیس 

اک ریت نسبی انتخهاب خواههد شهد. نهاظران از بهین صهاحبان سههام   امجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه ب

 اب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.انتخ

 

 



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

 

 صورت جلسه ها -22ماده 

از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورت جلسه ای توسط منشی ترتیب داده مهی 

 شود که به امضای هیات رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.

چناننه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد مشروحه زیر باشد یک نسخه از صورت جلسه مربوطه جهت 

 ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد.

 انتخاب مدیران و بازرسان-1

 تصویب ترازنامه-2

 ساسنامهکاهش یا افزایش سرمایه شرکت و یا هرگونه تغییر در موارد ا-3

 انحالل شرکت ونحوه تصفیه ان و ادغام وترکیب شرکت -4

 اثر تصمیمات -23ماده 

سهامداران حاضر در مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضهر تشهکیل 

ین و مخالفین الهزام می گردد نماینده عموم سهامداران است و تصمیمات آنها برای همگی صاحبان سهام ولو غایب

 آور می باشد.

 مجمع عمومی عادی -24ماده 

ماه از تاریخ انقضای سال مهالی شهرکت   4مجمع عمومی عادی شرکت الاقل سالی یک دفعه حداک ر ظرف مدت  

 منعقد می گردد.

 حد نصاب مجمع عمومی عادی -25ماده 

حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین بیش از نصف سهامی که    اقالًدر مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان  

دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صهاحبان سههامی 

که حق رای دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجهه دعهوت اول قیهد 

 شده باشد.

 ع عمومی عادیتصمیمات در مجم -26ماده 



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اک ریت نصف بعالوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواههد یافهت 

الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت عمل   88مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده  

 خواهد شد.

 اختیارات مجمع عمومی عادی -27ماده 

مومی عادی می تواند به است ناء مواردی که در باره آنها در قوانین تعیین تکلیف شده یها اتخهاذ تصهمیم مجمع ع

 درباره آنها در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده موسس می باشد تصمیم گیری نماید.

 حد نصاب مجمع عمومی فوق العاده -28ماده 

می که حق رای دارند باید حاضهر باشهند اگهر در اولهین در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سها

دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سههامی کهه حهق 

 رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

 ر مجمع عمومی فوق العادهاکثریت د -29ماده 

 تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اک ریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

 اختیارات مجمع عمومی فوق العاده -30ماده 

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل از موعد یها ادغهام و ترکیهب شهرکت 

 منحصرا در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

 بخش پنجم 

 هیات مدیره

 عده اعضای هیات مدیره -31ماده 

شرکت به وسیله هیات مدیره ای مرکب از پنج نفر عضو که به وسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سههام 

 شند. انتخاب می شوند اداره خواهد شد مدیران کال یا بعضا قابل عزل می با

 انتخاب مجدد مدیران توسط مجمع عمومی عادی بالمانع است.  -تبصره 

 مدت ماموریت مدیران-32ماده



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

مدت مدیریت مدیران توسط مجمع معین می شود. لکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد. انتخهاب مجهدد 

ول امور شرکت و اداره آن خواهند مدیران بالمانع است و تازمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئ

 بود.

 سهام وثیقه مدیران -33ماده

سهام شرکت بوده و ورقهه سهم از  هر یک از مدیران بایستی نماینده یکی از سهامداران باشد که حداقل مالک ده  

رکت سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر ش 

وارد شود، به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حهق 

رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خهود را از شهرکت دریافهت نکهرده 

 سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند.

 رئیس و نایب رئیس هیات مدیره -34دهما

هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند 

 برای هیات مدیره تعیین می نماید.

ع مدت ریاست و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیات مدیره نخواهد بود. هیات مدیره در هر موق

می تواند رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از سمت های مذکور عزل کند. هر ترتیبی خهالف ایهن مهاده مقهرر 

 شود کان لم یکن خواهد بود.

 مواقع تشکیل جلسات هیات مدیره-35ماده

دیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانه معین می کند و یا به دعوت کتبهی رئهیس و یها نایهب هیات م

رئیس و یا دیگر اعضاء هیات مدیره و یا به دعوت مدیر عامل در هر موقع که ضرورت ایجاب کند تشهکیل جلسهه 

در این صورت ارسهال دعهوت   خواهد داد. چناننه تاریخ تشکیل جلسه بعدی در صورت جلسه تعیین و ذکر گردد

 نامه برای اعضایی که در جلسه مذکور حضور داشته اند ضروری نخواهد بود.

 محل تشکیل جلسات هیات مدیره-36ماده

جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیهین شهده باشهد تشهکیل 

 خواهد شد.

 برای رسمیت جلسهحد نصاب و اکثریت الزم -37ماده 



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره الزم است. تصمیمات باید بها اک ریهت 

 آراء حاضرین اتخاذ گردد.

 

 اعتبار تصمیمات اتخاذ شده -38ماده 

بهه منزلهه  فوق رسهیده باشهد دارای اعتبهار بهوده و 37تصمیماتی که به امضاء اک ریت مدیران حاضر بشرح ماده 

 تصمیماتی است که از طریق کلیه اعضاء هیئت مدیره اتخاذ شده است.

 صورت جلسات هیات مدیره -39ماده 

برای هر یک از جلسات هیات مدیره صورت جلسه ای تنظیم و الاقل به امضای اک ریت مدیران حاضهر در جلسهه 

غایب می باشند و خالصه ای از مهذاکرات  می رسد در صورت جلسات هیات مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا

و همننین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ ذکر و نظر هر یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات 

 مندرج در صورت جلسه مخالف باشد در صورت جلسه درج می گردد.

 اختیارات هیات مدیره-40ماده 

ام شرکت و انجام هرگونه عملیات و معامالتی که مربوط به موضوع شهرکت هیات مدیره برای هر گونه اقدامی به ن

بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صالحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد دارای وسیع ترین اختیهارات 

 است هیات مدیره مخصوصا اختیارات زیر را درا می باشد:

 ارات دولتی و موسسات خصوصی.نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه اد-1

 تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیر عامل. -2

 ایجاد و حذف نمایندگی های یا شعبه ها در هر نقطه ای از ایران یا خارج از ایران. -3

نصب و عزل کلیه معاونین، مدیران داخلهی شهرکت، مهاموران و کارکنهان شهرکت و تعیهین شهغل و حقهوق و -4

زد و انعام ترفیع و تنبیه سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشسهتگی و دستم

 مستمری وراث آنها.

 تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.-5

 افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات.-6



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

 صل و بهره و متفرعات.دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از ا -7

 تعهد، ظهرنویسی، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.-8

عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیهر   -9

 کلیه عملیات و معامالت.منقول و ماشین آالت و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت بالجمله انجام 

 تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه عالمت تجارتی و اختراع. مبادرت به -10

 به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. -11

ر مبلغ و به هر مهدت و بهه تحصیل اعتبار از بانکها و شرکتها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به ه-12

 هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد.

اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی با انصراف از آن اعم از حقهوقی و کیفهری بها -13

یل سازش ادعای جعل نسبت داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوه فرجام مصالحه ، تعیین وک

به سند طرف و استرداد سند تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه 

تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق و توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و 

دعوی و خواه به امری که کامال قاطع دعوی باشد دعوی خسارت اسهترداد دعهوی  کارشناس اقرار خواه در ماهیت

جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تهامین مهدعی بهه تقاضهای توقیهف 

قیب اشخاص و اموال از دادگاههای اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تع

 ثبت اسناد. ائردر دادگاه و در ادارات و دوبه اجرائی و اخذ محکوم 

 تعیین میزان استهالک ها.-14

 تنظیم خالصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. -15

د و حساب تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همننین ترازنامه و حساب عملکر-16

 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت. 232سود و زیان شرکت طبق ماده 

 دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.-17

الیحه قانونی اصالح قسهمتی   238و  140پیشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد  -18

 از قانون تجارت.



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

 پیشنهاد اصالح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. -19

 پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام. -20

اختیارات هیات مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق الذکر تم یلی بوده و در حهدود مقهررات -21

 د نمی سازد.صدر ماده حاضر به هیچ وجه به اختیارات تام هیات مدیره خللی وار

 پاداش اعضاء هیات مدیره -41ماده 

مجمع عمومی عادی هر سال نسبت معینی از سود خالص شرکت را به صورت پاداش بهرای اعضها هیئهت مهدیره 

 تصویب خواهد نمود.

 مسئولیت اعضا هیات مدیره -42ماده 

رت و قوانین جاری کشهور مسئولیت هر یک از اعضای هیات مدیره شرکت طبق مقررات الیحه اصالحی قانون تجا

 است.

 معامالت مدیران با شرکت -43ماده 

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همننین موسسات و شرکتهایی که اعضای هیهات مهدیره و یها مهدیر 

عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آنهها باشهند نمهی تواننهد بهدون اجهازه هیهات مهدیره در 

ا شرکت یا بحساب شرکت می شود، بطور مستقیم یا غیرمستقیم طهرف معاملهه واقهع و یها سههیم معامالتی که ب

 الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت الزم الرعایه می باشد. 129شوند و در صورت اجازه نیز مفاد ماده 

 مدیرعامل -44ماده 

ز خارج بهه مهدیریت عامهل شهرکت انتخهاب و هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا ا

 40حدود و اختیارات آن را تعیین نماید. هیات مدیره می تواند تمامی یا قسمتی از اختیارات مشهروحه در مهاده  

به شخص دیگری تفهوی  نمایهد. در صهورتی کهه   40ماده    13این اساسنامه را به مدیر عامل و در خصوص بند  

 د، دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود.مدیر عامل عضو هیات مدیره باش 

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به اداره   -تبصره

 ثبت شرکتها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

 صاحبان امضای مجاز -45ماده 



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

امضای اسناد و اوراق تعهد آور شرکت و چکهها و بهروات و سهفته هها و سهایر اوراق تجهارتی و غیهره و نیهز نحوه  

 اشخاصی را که حق امضا دارند هیات مدیره تعیین خواهد نمود.

 

 بخش ششم

 بازرس 

 ترتیب انتخاب و وظایف بازرس -46ماده 

سال مالی شرکت معین می کند بهازرس  مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدت یک

اصلی یا علی البدل باید درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه 

ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همننهین دربهاره صهحت مطالهب و اطالعهاتی کهه 

ته اند اظهار نظر کنند و گزارش جامعی راجع به وضع شهرکت بهه مجمهع مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاش 

 عمومی عادی تسلیم کنند.

گزارش بازرس باید الاقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت 

ازنامه و حساب سهود و آماده باشد تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارایی و تر

 زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط قانونی بازرس اصلی و یا خودداری از انجهام وظهایف قهانونی او را   -تبصره

 بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

 اختیارات بازرس -47ماده 

حسب مورد بازرس علی البدل می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجهام بر  ا  یی  بازرس اصل

 داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

 مسئولیت بازرس -48ماده 

الیحهه قهانونی   154طبهق مقهررات مهاده    مسئولیت بازرس اصلی یا علی البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث

 اصالح قسمتی از قانون تجارت می باشد.

 حق الزحمه بازرس -49ماده 



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

حق الزحمه بازرس اصلی و بازرس علی البدل را مجمع  عمومی عادی تعیین می نماید و تا اتخاذ تصهمیم مجهدد 

 به همان میزان باقی خواهد ماند.

 

 معامالت بازرس با شرکت -50ماده 

زرس اصلی ویا علی البدل نمی تواننهد در معهامالتی کهه بها شهرکت یها بهه حسهاب شهرکت انجهام مهی گیهرد با

 بطورمستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شوند.

 

     بخش هفتم                                                                                          

 سال مالی و حسابهای شرکت                                                                         

 سال مالی  -51ماده 

سال مالی شرکت از روز اول فروردین هر سال آغاز می شود و تا روز آخر اسفند همان سال بهه پایهان مهی رسهد 

 اولین سال مالی شرکت از تاریخ تاسیس تا آخر اسفند ماه همان سال می باشد.

 صورت حساب شش ماهه -52 ماده

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت الاقل هر شش مهاه یکبهار خالصهه   137هیات مدیره باید طبق ماده  

 صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم کرده و به بازرس بدهد.

 حساب های ساالنه -53ماده 

الیحهه قهانونی اصهالح قسهمتی از قهانون   232هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای هر سال مالی طبق مهاده  

تجارت صورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همننین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیهان 

شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند اسناد  مذکور 

روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی ساالنه در اختیار بازرس گذاشته شود تا در این ماده باید اقال بیست 

 پس از رسیدگی با گزارش بازرس به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

 حق مراجعه صاحبان سهام -54ماده 



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

رکت بهه صهورت از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی ساالنه هر صاحب سهامی می تواند در مرکز اصهلی شه

 حساب ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت رونوشت بگیرد.

 اقالم ترازنامه استهالکات -55ماده 

ارزیابی دارایی های شرکت طبق موازین و اصول صحیح حسابداری به عمل خواهد آمد. در ترازنامه باید استهالک 

های الزم در نظر گرفته شود ولو آنکه پس از وضع استهالک و اندوخته ها سود قابل تقسیم باقی   اموال و اندوخته

نماند یا کافی نباشد پایین آمدن ارزش دارایی ثابت خواه در نتیجه استعمال خواه بر اثر تغییرات فنی و خهواه بهه 

زش سهایر اقهالم دارایهی و زیهان هها و علل دیگر باید در استهالکات منظور گردد. برای جبران کاهش احتمالی ار

 هزینه های احتمالی باید ذخیره الزم منظور گردد.  

 تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.-تبصره

 تقدیم ترازنامه -56ماده 

مالی شرکت بهرای تصهویب بهه مجمهع ماه پس از انقضای سال    4ترازنامه هر سال مالی باید حداک ر ظرف مدت  

 عمومی صاحبان سهام تقدیم گردد.

 مفاصا -57ماده 

 تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیات مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

 سود خالص -58ماده 

ی کلیهه هزینهه ههاو سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصله در همان سال مالی، منهها

 استهالکات و اندوخته ها.

 اندوخته قانونی و اختیاری -59ماده 

از سود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یهک بیسهتم آن بهر طبهق مهاده 

بهر خهالف الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود. هر تصمیمی    140

 این امر باطل است.

 سود قابل تقسیم -60ماده 



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان های سال های مالی قبهل و اندوختهه 

قانونی مذکور در ماده فوق و سایر اندوخته های اختیاری به عالوه سود قابل تقسیم سالهای قبل که تقسیم نشده 

ود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز خواههد بهود و در است. تقسیم س 

 صورت وجود منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی ست.

     بخش هشتم             

 انحالل و تصفیه

 انحالل -61ماده 

 شرکت در موارد زیر منحل می شود:

ه براثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف اسهت طبهق در مواردی ک-1

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت   141ماده  

ر رای به انحالل شرکت ندهد نماید تا موضوع انحالل یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود هرگاه مجمع مزبو

 باید در همان جلسه و با رعایت مقررات قانونی سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی کهه دعهوت  صورتی که هیات مدیره شرکت به دعوتدر  -2

ذی نفع می تواند انحالل شهرکت را از دادگهاه صهالحیتدار می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر  

 درخواست کند.

 الیحه قوانین اصالح قسمتی از قانون تجارت  199موارد مذکور در ماده -3

در صورتیکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت را منحل نماید ضمن تعیین مدیر تصهفیه و آدرس محهل   -تبصره   

روز از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به اداره ثبت شرکت ها ارسال تا   5ت  تصفیه صورت جلسه انحالل را ظرف مد 

 پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

 تصفیه  -62ماده 

هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد تصفیه امور آن با متابعهت از مقهررات مهواد مربوطهه الیحهه 

 آمد. قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت به عمل خواهد 

                     

 



 

 

 

 

 امضا سهام داران: 

 

 نهم بخش 

 متفرقه 

 

 موارد پیش بینی نشده -63ماده 

در مورد مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است طبق قانون تجهارت و سهایر قهوانین مملکتهی عمهل 

 خواهد شد.

 -64ماده 

عمومی فوق العاده رسهید و به تصویب مجمع   1/11/1398تبصره در جلسه مورخ    8ماده و    64این اساسنامه در  

 ذیل تمام صفحات آن امضاء شد.

 


