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  اساسنامه

شرکت چاپ و نشر بازرگانی 

 (شرکت سهامی خاص)
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����ل �ر��، �م، �و�وع، �دت و ���� اص�ی �ر��
  ��ش اول: 

  : 1ماده 

تشکیل شرکت: بین دارندگان سهامی که طبق مقررات اسانامه حاضر به وجود آمده و یا بعداً به وجود آید بـا رعایـت   

و همچنـین بـا رعایـت سـایر قـوانین و       1347قانون تجارت مصـوب اسـفندماه   قانون الیحه قانونی اصالح قسمتی از 

مقررات اساسنامه حاضر شرکتی به نام چاپ و نشر بازرگانی (شرکت سهامی خـاص) کـه در مـواد بعـدي بـه طـور       

  گردد.شود تشکیل میاختصار شرکت نامیده می

  : 2ماده 

  (شرکت سهامی خاص) نام شرکت: نام شرکت عبارت است از چاپ و نشر بازرگانی

  : 3ماده 

  موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارت است از:

 گذاري در امور چاپ و انتشار کلیه دستاوردهاي علمی و تحقیقاتی و تجاري.سرمایه - 

 هاي بازرگانی و وزارت بازرگانی.چاپ و انتشار حاصل تحقیقات مؤسسه مطالعات و پژوهش - 

 رسانی.اي آموزشی، دانشگاهی، پژوهشی و اطالعها، نشریات و بروشورهچاپ و انتشار کتاب - 

 ها و نشریات.چاپ و انتشار کتاب - 

 شود.هایی که به شرکت واصل میچاپ و انتشار کتاب - 

 مبادله و اهداء کتاب با مراکز و مؤسسات انتشاراتی و تحقیقاتی داخلی و خارجی.  - 

 ایران و جهان. هاي علمی و فرهنگی جمهوري اسالمیمبادله و اهداء کتاب با شخصیت - 

 هاي دولتی و خصوصی انجام سایر سفارشات چاپی بخش - 

 ه از سوي مؤسسه و سایر مراکز انتشاراتی از طریق ایجاد مراکز فروش.شرهاي منتتوزیع و فروش کتاب - 

 هاي کتاب در داخل و خارج از کشور.تشکیل و یا شرکت در نمایشگاه - 
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الً و یا از طریـق شـراکت بـا سـایر اشـخاص حقیقـی و       هاي مخصوص کتاب و نشریات مستقهایجاد فروشگا - 

 حقوقی .

 ایجاد انبار مرکزي، اجاره و یا خرید زمین و یا محل تأسیسات مربوطه و ساختمان مورد نیاز. - 

آالت مـورد  انجام معامالت مجاز تجاري از قبیل صادرات یا واردات کتاب، کاغذ، مقوا، فیلم و زینـک و ماشـین   - 

تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی مربوطه با مؤسسات داخلی و خارجی با رعایت قـوانین  نیاز چاپ و انتشار و 

 و مقررات و تصویب مجمع عمومی شرکت.

افتتاح شـعبات فـروش و یـا دایرنمـودن نماینـدگی در سـطح کشـور و همچنـین تأسـیس شـرکت بـه منظـور              - 

 هاي فوق.فعالیت

 هاي کشور.اپخانه در تهران و سایر شهرستاندر صورت لزوم و تصویب مجمع عمومی احداث و توسعه چ - 

  

  :4ماده 

  مدت شرکت: شرکت براي مدت نامحدود تشکیل شده است.

  : 5ماده 

باشد. انتقال مرکز اصلی به هر نقطه دیگر در ایـران  مرکز اصلی شرکت و شعب آن: مرکز اصلی شرکت تهران می

ر نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران بنا به تصـویب  العاده است. تعیین و تغییمنوط به تصمیم مجمع عمومی فوق

هایی در داخل یا خارج از ایـران دایـر یـا    تواند شعب یانمایندگیهیأت مدیره صورت خواهد گرفت. هیأت مدیره می

  آنها در منحل نماید.

  ��ش دوم: �رما� و �ھام

  :6ماده 

ریـالی   680,82هـزار سـهم بـا نـام      یکصـد  میلیون ریال است که به 8268سرمایه و تعداد سهام: سرمایه شرکت 

  تقسیم شده است. کلیه سهام مزبور پرداخت گردیده است.

  :7ماده 

پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام: مبلغ پرداخت نشده مبلغ اسمی هر یک از سهام مذکور در مـاده ششـم ظـرف پـنج     

  شود پرداخت گردد.یره تعیین میعدي که طبق تصمیم هیأت مد سال از تاریخ تأسیس شرکت باید در موعد یا موا
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هـاي  مطالبه تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیراالنتشاري کـه آگهـی  

شود بعمل خواهد آمد و فاصله بین مطالبه و تاریخ اولین پرداخـت کمتـر از دو   مربوط به شرکت در آن منتشر می

  ماه نخواهد بود.

هدکنندگان سهام که از پرداخت وجود مورد تعهد خود در مواعد مقرر خـودداري کننـد مقـررات مـواد     هر یک از تع

در مورد سهام آنـان اعمـال    1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه  38و37و36و35

  خواهد شد.

  :8ماده 

متحدالشـکل و چـاپی و داراي شـماره ترتیـب و     اوراق سهام: کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شـرکت  

بوده باید بـه   1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه  26حاوي نکات مذکور در ماده 

شـوند برسـد و بـه مهـر شـرکت ممهـور       امضاي قلمی دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیأت مدیره تعیین می

  گردد.

  :9ماده 

که اوراق سهام صادر نشده است شرکت باید به صاحبان سهام گواهینامـه موقـت   وقت سهام: تازمانیگواهینامه م

  سهم بدهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن باشد.

  :10ماده 

نونی او انتقال سهام: انتقال سهام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد. انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قـا  

  نماید. ءباید انتقال را در دفتر مزبور امضا

دهنده یا وکیـل یـا نماینـده قـانونی او نرسـیده اسـت       مادام که انتقال در دفتر مزبور ثبت نشده و به امضاي انتقال

  شرکت همان صاحب اولی سهم ره به عنوان مالک سهم خواهد شناخت.

ات این اساسـنامه و تصـمیمات مجـامع عمـومی سـهامداران      تملک هر یک از سهام شرکت قهراً متضمن قبول مقرر

  خواهد بود.

  : 11ماده 

تبدیل سهام: تبدیل سهام با نام به سهام بی نام طبق مقررات الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت صورت 

  خواهد گرفت.

  :12ماده 
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مشاغ مکلفند که در برابر شرکت تنها به باشد. مالکین غیرقابل تقسیم بودن سهام: سهام شرکت غیرقابل تقسیم می

  یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.

  :13ماده 

  مسئولیت صاحبان سهام: مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

  ��ش �وم: ����رات � �رما� �ر��

  :14ماده 

شرکت باید با رعایت مقررات الیحه قانونی کاهش یا افزایش سرمایه شرتک: هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه 

  صورت گیرد. 1347اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه 

  : 15ماده 

حق تقدم در خرید سهام جدید: در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسـبت  

حـق تقـدم طبـق مقـررات الیحـه قـانونی اصـالح        سهامی که مالکند حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از ایـن  

  خواهد بود. 1347قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه 

  : 16ماده 

توانـد مقـرر دارد کـه    العاده با توجه به پیشنهاد و گزارش هیأت مدیره مـی اضافه ارزش سهام: مجمع عمومی فوق

بیش از ارزش اسـمی آنهـا بـه فـروش برسـد.      براي افزایش سرمایه سهام جدیدي با اضافه ارزش یعنی به مبلغی 

هاي شـرکت  العاده بحساب اندوختهعواید حاصله از این اضافه ارزش ممکن است بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق

منتقل شود یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم گردد یا در ازاء آن سهام جدید به صاحبان سـهام سـابق داده   

  شود.

  �و�ی��ش �ھارم: �جا�ع � 

  :17ماده 

العاده را هیـأت مـدیره دعـوت    مقررات مشترك بین مجامع عمومی: مجامع عمومی عادي ساالنه و مجامع عمومی فوق

العاده نیز طور فوقتوانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادي را بهکند. هیأت مدیره و همچنین بازرس شرکت میمی
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سهام شرکت را مالک باشند حق دارند کـه دعـوت صـاحبان     دعوت نمایند. عالوه بر این سهامدارانی که اقالً یک پنجم

سهام را براي تشکیل مجمع عمومی از هیأت مدیره خواستار شوند و هیأت مدیره باید حداکثر تا بیست روز از تـاریخ  

توانند کنندگان میتقاضا مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات مققره دعوت کند در غیر این صورت درخواست

ت مجمع را از بازرس شرکت خواستار شوند و بازرس مکل خواهد بود که با رعایت تشریفات مقرره مجمع مورد دعو

روز از تاریخ تقاضا دعوت نماید و گرنه آنگونه صاحبان سهام حق خواهند داشت مستقیماً به  10تقاضا را حداکثر  تا 

عوت مجمع رعایت نمـوده و در آگهـی دعـوت بـه عـدم      دعوت مجمع اقدام کنند به شرط آنکه کلیه تشریفات راجع به د

  اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان تصریح نمایند.

  :18ماده 

شرایط الزم براي داشتن حق حضور و رأي در مجـامع عمـومی: در کلیـه مجـامع عمـومی کلیـه صـاحبان سـهام یـا          

بهم رسانند و براي هر یک سهم یک رأي خواهنـد داشـت   توانند حضور نمایندگان آنها قطع نظر از عده سهام خود می

  مشروط بر اینکه بهاي مطالبه شده سهام خود را کامال پرداخت نموده باشند.

  تبصره: 

هرگاه سهامداران اولیه شرکت سهام خودشان را به دیگران انتقال دهند، سهمداران بعدي وقتی با واجد بودن شـرائط  

ه حق حضور و رأي دارند که اقالً ده روز قبل از انعقاد این مجـامع انتقـال سـهام بـه     العادفوق در مجامع عادي و فوق

  اساسنامه حاضر در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت رسیده باشد. 10آنها طبق ماده 

  :19ماده 

وسیله دعوت مجامع عمومی: در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام براي تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در 

گردد به عمـل خواهـد آمـد و دسـتور جلسـه و      هاي مربوط به شرکت در آن نشر میروزنامه کثیراالنتشاري که آگهی

  تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

  تبصره:

  زامی نیست.در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع عمومی حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت ال

  :20ماده 

العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی کـه در آگهـی   محل انعقاد مجامع عمومی: مجامع عمومی اعم از عادي و فوق

  شود منعقد خواهد شد.دعوت صاحبان سهام تعیین می

  :21ماده 
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د بـازرس معـین   دستور جلسه: هرگاه مجمع عمومی بوسیله هیأت مدیره و هرگاه بوسیله بـازرس دعـوت شـده باشـ    

) مطـالبی کـه در دسـتور جلسـه     19نماید. دستور جلسه باید در آگهی دعوت ذکر گردد. جز در مورد تبصره مـاه ( می

  وجه در مجامع عمومی مطرح نخواهند شد.بینی نشده باشدبه هیچپیش

  :22ماده 

ت معامع عمومی عادي و مجـامع  فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی: فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسا

  العاده حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.عمومی فوق

  :23ماده 

وکالت و نمایندگی: در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین حضور نماینده 

  به منزله حضور خود صاحب سهم است. یا نمایندگان اشخاص حقوقی به شرح تسلیم مدرك وکالت یا نمایندگی

  :24ماده 

العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره و در غیـاب  هیأت رئیسه مجمع : مجامع عمومی اعم از عادي و فوق

آنها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیأت مدیره انتخاب شده باشد تشـکیل خواهـد گردیـد مگـر     

صـورت رئـیس   ه انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آنها جزء دستور جلسه مجمع باشد کـه در ایـن  واقعی کمدر

مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. دو نفـر از سـهامداران از طـرف مجمـع     

نشی از بین صاحبان سهام یـا از خـارج   شوند. همچنین مجمع عمومی به اکثرت آراء یک نفر مبعنوان ناظر انتخاب می

  نماید.تعیین می

  :25ماده 

ورقه ورودي و ورقه حضور و غیاب: قبل از تشکیل هر یک از مجامع عمومی هر صاحب سهمی که مایل بـه حضـور   

 در مجمع عمومی باشد باید با ارائه ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم متعلق به خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود

  به جلسه را دریافت کند فقط سهامدارانی حق ورود به مجمع را دارند که ورقه ورودي دریافت کرده باشند.

از حاضرین در مجمع صورتی ترتیب داده خواهد شد که در آن هویت کامل و اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آرائ هر 

  یک از حاضرین قید و به امضاء آنان خواهد رسید.

  :26ماده 

العاده به اکثریـت آراء مقـرر دارد کـه    آید مگر اینکه مجمع عمومی اعم از عادي و فوقرأي بطور شفاهی بعمل می آخذ

  طور کتبی صورت گیرد.اخذ رأي به
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  :27ماده 

تمدید جلسات: هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیـأت  

تواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین یب مجمع میرئیسه مجمع با تصو

کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اولیه رسمیت 

  خواهد داشت.

  :28ماده 

موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشـود هیـأت   تمدید جلسات: هرگاه در مجمع عمومی تمام 

  رئیسه مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداري خواهد شد.

  :29ماده 

قـانون و اساسـنامه حاضـر تشـکیل گـردد       العاده که طبـق مقـررات  اثر تصمیمات: مجامع عمومی اعم از عادي و فوق

  باشد.آور میو تصمیمات آنها براي همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزامنماینده عمومی سهامداران است 

  :30ماده 

مجمع عمومی عادي: مجمع عمومی عادي شرکت باید الاقل سالی یک دفعه ظرف مدت چهار ماه از تاریخ انقضاي سال 

  مالی شرکت منعقد گردد.

  :31ماده 

عادي حضوردارندگان اقالً بیش از نصف سهامی که حـق رأي دارد  حد نصاب مجمع عمومی عادي: در مجمع عمومی 

ضروري است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع براي بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور 

هر عده از صاحبان سهامی که حق رأي دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آنکـه در دعـوت دوم   

  وت اول قید شده باشد.نتیجه دع

  :32ماده 

در مجمع عمومی عادي تصمیمات همواره با کثریت نصف بعالوه یک آرائ حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بـود  

الیحه قانونی اصالح قسـمتی از قـانون تجـارت عمـل      88مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده 

  خواهد شد.

  : 33ماده 

  باشد:مجمع عمومی عادي: اختیارات مجمع عمومی عادي بدین قرار میاختیارات 
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استماع گزارش هیأت مدیره راجع به امور شرکت و گزارش بـازرس راجـع بـه وضـع شـرکت و ترازنامـه و        - 

  هاي تقدیمی هیأت مدیره.حساب

  هارسیدگی، تصویب، رد یا تصحیح حساب - 

  اقع و محل پرداخت آن.تصویب سودي که باید تقسیم شود و همچنین تعیین مو - 

  البدلنصب، تعویض، عزل یا تجدید انتخاب مدیران و بازرس اصلی و علی - 

الزحمـه بـازرس اعـم از اصـلی و     تعیین حق حضور و پاداش اعضـاي هیـأت مـدیره و همچنـین تعیـین حـق       - 

  البدل.علی

  گردد.هاي مربوط به شرکت در آن منتشر میتعیین روزنامه کثیراالنتشاري که هر گونه آگهی - 

اتخاذ تصمیم در مورد هر گونه موضوعاتی کـه جـزء دسـتور جلسـه بـوده و در صـالحیت مجمـع عمـومی          - 

  العاده نباشد.فوق

البـدل  ها باید پس از استماع گزارش بازرس اصلی یا بر حسب مورد بـازرس علـی  و حساب تبصره: تصویب ترازنامه

  د.بعمل آید و اال باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد بو

  :34ماده 

العاده باید دارندگان بیش از نصـف سـهمی کـه حـق رأي     العاده ، حد نصاب: در مجمع عمومی فوقمجمع عمومی فوق

دارد حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد براي بـار دوم دعـوت و بـا حضـور دارنـدگان      

خاذ تصمیم خواهد نمود بـه شـرط آنکـه در دعـوت دوم     بیش از یک سوم سهامی که حق رأي دارد رسمیت یافته و ات

  نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

  

  

  :35ماده 

العاده همواره بـا اکثریـت دو سـوم آراء حاضـر در     العاده: تصمیمات مجمع عمومی فوقاکثریت در مجمع عمومی فوق

  جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

  :36ماده 

العاده: هر گونه تغییر در مواد اسانامه یا در سـرمایه شـرکت یـا انحـالل شـرکت قبـل از       اختیارات مجمع عمومی فوق 

  باشد.العاده میموعد منحصراً در صالحیت مجمع عمومی فوق
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  بخش پنجم: هیأت مدیره

  :37ماده 

البـدل کـه   اصلی و دو نفر عضو علـی اي مرکب از سه نفر عضو عده اعضاي هیأت مدیره: شرکت بوسیله هیأت مدیره 

شـوند اداره خواهـد شـد. مـدیران قابـل عـزل و تجدیـد        بوسیله مجمع عمومی عادي از بین صاحبان سهام انتخاب می

باشند. در صورت عزل یا استعفا یا فوت یا سلب شرائط از هر یـک از مـدیران اصـلی یـک نفـر از اعضـاي       انتخاب می

اند براي بقیه مدت مدیریت جاي عضـو اصـلی را خواهـد    ئی که در مجمع عمومی آوردهالبدل به ترتیب اکثریت آراعلی

  گرفت.

  :38ماده 

مدت مأموریت مدیران: مدت مأموریت مدیران دو سال است. مدت مذکور تا وقتی تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و 

  آگهی انتخاب مدیران بعدي انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می کند.

  :39اده م

سهام وثیقه: هریک از مدیران باید یک سهم از سهام شرکت را در تمام مدت مأموریت خود دارا باشد. این سهام براي 

تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور قابـل  

ه تصدي خود در شرکت را دریافت نداشته است سـهام مـذکور در   انتقال نیست و مادام که مدیري مفاصا حساب دور

  صندوق شرکت بعنوان وثیقه باقی خواهد ماند.

  وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأي در مجامع عمومی و پرداخت سود آنها به صاحبانشان نخواهد بود.

  :40ماده 

اولین جسله خود که ظرف یک هفته بعد از مجمـع عمـومی   رئیس و نایب رئیس و منشی هیأت مدیره : هیأت مدیره در 

عادي که هیأت مدیره را انتخاب کرده است منعقد خواهد شد و از بین اعضاء هیأت یک رئیس و یک نایب رئیس بـراي  

نماید. مدت ریاست رئیس و نیابت نایـب رئـیس بـیش از مـدت عضـویت آنهـا در هیـأت مـدیره         هیأت مدیره تعیین می

هیأت مدیره از بین خود یا از خارج یکنفر را هم به سمت منشی براي مـدت یکسـال معـین خواهـد نمـود.       نخواهد بود.

رئیس و نایب رئیس و منشی قابل عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایـب رئـیس اعضـاي    

  نماید.هیأت مدیره یک نفر از اعضاي حاضر در جلسه را تعیین می

ئیس و نیابت نایب رئیس بیش از مدت عضویت آنها در هیأت مدیره نخواهد بود. هیـأت مـدیره از بـین    مدت ریاست ر

خود یا از خارج یکنفر را هم به سمت منشی براي مدت یکسال معین خواهد نمود. رئیس و نایب رئیس و منشـی قابـل   
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یـأت مـدیره یـک نفـر از اعضـاي      عزل و تجدید انتخاب خواهند بود. در صورت غیبت رئیس و نایب رئـیس اعضـاي ه  

  نماید تا وظایف رئیس را انجام دهد.حاضر در جلسه را تعیین می

  :41ماده 

کنـد و یـا بـه    مواقع تشکیل جلسات هیأت مدیره: هیأت مدیره در مواقعی که خود به طور هفتگی یا ماهیانـه معـین مـی   

یا به دعوت مدیر عامل در هر موقـع کـه ضـرورت    دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس و یاد ونفر از اعضاء هیأت مدیره 

  ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد.

  :42ماده 

محل تشکیل جلسات هیأت مدیره، جلسات هیأت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگري کـه در دعوتنامـه   

  تعین شده باشد تشکیل خواهد شد.

  : 43ماده 

  و حق دادن رأي به سمت وکالت حد نصاب و اکثریت الزم براي رسمیت جلسه

براي تشکیل جلسات هیأت مدیره حضور بیش از نصف اعضاي هیأت مدیره الزم است و تصمیمات بایـد بـه اکثریـت    

که عضو هیـأت مـدیره باشـد    آراء حاضرین اتخاذ گردد. مدیرعامل در جلسات هیأت مدیره شرکت جسته در صورتی

  حق رأي نیز دارد.

  

  :44ماده 

اء شده: تصمیماتی که به امضاي کلیه مدیران رسیده باشد داراي اعتبار تصمیماتی خواهد بـود کـه در   تصمیمات امض

  جلسه هیأت مدیره اتخاذ شده باشد.

  :45اده م

اي توسط منشی هیأت مدیره تنظیم و صورتجلسات هیأت مدیره: براي هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورتجلسه

ان حاضر در جلسه برسد. در صورتجلسات هیأت مدیره نام مدیرانی که حضور دارند یا الاقل به امضاي اکثریت مدیر

گـردد . هـر   اي از مذاکرات و همچنین تصمیمات متخذه در جلسه با قید تاریخ در آن ذکر میباشند و خالصهغایب می

باید در صورتجلسـه قیـد    یک از مدیران که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد نظر او

  جاي صورتجلسه هیأت مدیره نگهداري خواهد شد.) تصمیم امضاء شده توسط مدیران به44شود. در مورد ماده (

  :46ماده 
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اختیارات هیأت مدیره: هیأت مدیره براي هر گونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر نوع عملیات و معامالتی که مربوط 

خاذ تصمیم درباره آنها صریحاً در صالحیت مجمع قرار نگرفته باشـد داراي وسـیعترین   به موضوع شرکت بوده و ات

  باشد:اختیارات است. هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می

 نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث  و کلیه ادارات تولدتی و مؤسسات خصوصی. - 1

 پیشنهاد مدیر عامل.هاي داخلی شرکت با توجه به تصویب آئین نامه - 2

 اي از ایران یا خارج از ایران.ها در هر نقطهها یا شعبهایجاد و حذف نمایندگی - 3

نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دسـتمزد و انعـام و ترفیـع و تنبیـه و      - 4

سـتگی و مسـتمري وراث   تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها ار خدمت و مرخصی و بازنش

 آنان.

 تصویب بودجه براي اداره کردن شرکت. - 5

 ها و مؤسسا.افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک - 6

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

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

و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضـه امـوال منقـول و    عقد هر نوع قرارداد  - 9

آالت و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضـوع شـرکت باشـد و بالجملـه انجـام کلیـه       غیرمنقول و ماشین

 ) این اساسنامه.3عملیات و معامالت مذکور در ماده (

 تجارت (سرقفلی). واگذاري یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و - 10

مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونـه اختـراع و یـا خریـد و یـا تحصـیل یـا فـروش یـا واگـذاري            - 11

 اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها.

 مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هر گونه عالمت تجارتی - 12

بها و دفاع از این نـوع تقاضـاها در تمـام     فسخ اجاره و تقاضاي تعدیل اجاره اجاره و استجاره و واگذاري و - 13

 مراحل و مراجع و تخلیه عین مستأجره و تقاضاي تجدید نظر در رأي صادره یا اجراي آن.

 هاي دولتی و خصوصی و استرداد آنها.به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه در صندوق - 14

ها و مؤسسات و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و ها و شرتککتحصیل اعتبار از بان - 15

 به هر میزان بهره و کارمزد و یا هر گونه شرایطی که مقتضی باشد.

 رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو کراراً. - 16

 احداث هر گونه ساختمان که مورد نیاز شرکت باشد. - 17
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هرگونه دعوي و دفاع از هر گونه دعوي یا تسلیم به دعوي یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفري با اقامه  - 18

داشتن تمام اختیارات راجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام، مصالحه، تعیـین وکیـل، سـازش، ادعـاي     

ن داور بـا یـا بـدون    ارجـاع دعـوي بـه داوري و تعیـی    جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل،

اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجراي کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوري، تعیـین وکیـل   

اقرار  براي دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً ـ تعیین مصدق و کارشناس ـ  

 قاطع دعوي باشدـ دعوي خسارت ـ استرداد ـ دعـوي جلـب   خواه در ماهیت دعوي و خواه به امري که کامال

شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث ـ اقدام به دعواي متقابل و دفاع از آن ـ تأمین مدعی بـه تقاضـاي توقیـف    

ها، اعطاي مهلت براي پرداخت مطالبات شرکت ـ درخواست صدور برگ اجرائی و  اشخاص و اموال از دادگاه

 ی و اخذ محکوم به چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت  و دوائر ثبت اسنادتعقیق عملیات اجرائ

 ها.تعیین میزان استهالك - 19

 ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت.تنظیم خالصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش - 20

لکـرد و  تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضـاي سـال مـالی و همچنـین ترازنامـه و حسـاب عم       - 21

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

 العاده و تعیین دستور جلسه آنها.دعوت مجامع عمومی عادي و فوق - 22

الیحه قانونی اصالح  238و  140پیشنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر پنج درصد اندوخته قانونی موضوع مواد  - 23

 رت.قسمتی از قانون تجا

 پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام  - 24

 پیشنهاد اصالح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. - 25

اختیارات هیأت مدیره منحصر به موارد فوق نیست. شرح موارد فوق فقط براي ذکر مثـال بـوده و در حـدود مقـررات     

  سازد.نمی وجه به اختیارات تام هیأت مدیره خللی واردصدر ماده حاضر به هیچ

  :47ماده 

پاداش اعضاء هیأت مدیره: هر سال طبق تصمیم مجمع عمومی ممکن است نسـبت معینـی از سـود ویـژه بـه صـورت       

پاداش در اختیار هیأت مدیره گذارده شود. این نسبت به هیچ وجه نباید از ده درصـد سـودي کـه در همـان سـال بـه       

  شود تجاوز کند.صاحبان سهام پرداخت می

  :48ماده 

  مسئولیت اعضاء هیأت مدیره: مسئولیت هر یک از اعضاي هیأت مدیره شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه است.
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  : 49ماده 

هـایی کـه اعضـاء    معامالت مدیران با شرکت: اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شـرکت 

توانند بدون اجـازه هیـأت   هیأت مدیره و یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل آنها باشند نمی

مستقیم یا غیر مستقیم طرف معاملـه واقـع و یـا    طور شود بهمدیره در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت می

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

  :50ماده 

سالنامه تصـویب   15ماده  1در اجراي تبصره  15/4/84، 89مدیرعامل: حدود و اختیارات مدیرعامل طبق صورتجلسه 

شد. هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را از بین اعضاي خود یا از خارج بـه مـدیریت عامـل شـرکت برگزینـد و      

توانـد قسـمتی از   حدود و اختیارات و مدت تصدي و حقوق و سایر شرایط استخدامی او را تعیین کند. هیأت مدیره می

ر توکیل با حق عزل وکیل به مدیرعامل تفـویض نمایـد.   باال را با حق توکیل و توکیل د 46اختیارات مشروحه در ماده 

در صورتی که مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیأت مـدیره بیشـتر   

تواند در عین حال رئیس هیأت مدیره شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی

  مع عمومی.حاضر در مج

اي از صورتجلسه هیأت مـدیره بـه اداره   ـ نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل باید با ارسال نسخه1تبصره 

  ها اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.ثبت شرکت

  تواند مدیرعامل را عزل نماید.ـ هیأت مدیره در هر موقع می2تبصره 

  

  :51ماده 

تواند یک یا چند معـاون در حـدود احتیاجـات اسـتخدام نمایـد. اسـتخدام معـاونین        ل: مدیرعامل میمعاونین مدیر عام

مدیرعامل به پیشنهاد مدیرعامل و با موافقت هیأت مدیره بعمل خواهد آمد. عزل و تجدید انتصاب معاون یـا معـاونین   

  مدیرعامل نیز به مین طریق صورت خواهد گرفت.

ایر شرایط استخدامی آنها طبق قرارداد به وسیله مـدیرعامل بـا موافقـت هیـأت مـدیره      حقوق معاونین مدیرعامل و س

  شود.تعیین می

  : 52ماده 

هـا و سـایر اوراق   هـا و بـروات و سـفته   صاحبان امضاي مجاز: نحوه امضاي اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چـک 

  یین خواهد نمود.تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند هیأت مدیره تع
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  ��ش ��م: بازرس

  : 53ماده 

البـدل بـراي مـدت    ترتیب انتخاب و وظایف بازرس: مجمع عمومی عادي ساالنه یک بازرس اصلی و یک بـازرس علـی  

شـوند و بایـد   البدل از بین صاحبان سهام یـا از خـارج انتخـاب مـی    کند. بازرس اصلی و بازرس علییکسال معین می

اب دوره سالبدل باید درباره صحت صورت دارائی و صورت حباشند. بازرس اصلی یا علی ايحسابرس مستقل حرفه

کنند و همچنـین دربـاره   اي که مدیران براي تسلیم به مجمع عمومی تهیه میعملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه

کنند و گزارش جـامعی راجـع بـه    اند اظهار نظر صحت مطالب و اطالعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته

  به مجمع عمومی عادي تسلیم کنند.  وضع شرکت

گزارش بازرس باید الاقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادي جهت مراجعه صاحبان سـهام در مرکـز شـرکت    

ود و آماده باشد. تصمیماتی که بدون دریافت گزارش بازرس راجع به تصویب صورت دارائی و ترازنامه و حساب س

البدل قابل عزل زیان شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. بازرس اصلی و علی

  باشند.و تجدید انتخاب می

  :54ماده 

تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسـی  البدل میاختیارات بازرس: بازرس اصلی یا برحسب مورد بازرس علی

  ده و اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.الزم را انجام دا

  :55ماده 

الیحه  154البدل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث طبق مقررات ماده مسئولیت بازرس: مسئولیت بازرس اصلی یا علی

  باشد.قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت می

  :56ماده 

نمایـد و تـا اتخـاذ    البدل را مجمع عمومی عادي تعیـین مـی  الزحمه بازرس اصلی و بازرس علیبازرس: حقالزحمه حق

  تصمیم مجدد به همان میزان باقی خواهد ماند.

  :57ماده 

تواند در معامالتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام البدل نمیمعامالت بازرس با شرکت: بازرس اصلی و یا علی

  نفع شود.طور مستقیم یا غیر مستقیم ذي گیرد بهمی
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  �ی �ر����ش ���م: سال ما�ی و �ساب

  : 58ماده 

  رسد.شود و روز آخر اسفند همان سال به پایان میسال مالی: سال مالی شرکت روز اول فروردین هر سال آغاز می

  :59ماده 

اصالح قسمتی از قانون تجارت الاقل هر ششماه الیحه قانونی  137صورتحساب ششماهه: هیأت مدیره باید طبق ماده 

   یکبار خالصه صورت دارائی و قروض شرکت را تنظیم کرده به بازرس بدهد.

  :60ماده 

الیحه قانونی اصالح قسمتی   232هاي ساالنه: هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضاي هر سال مالی طبق ماده حساب

ت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سـود  از قانون تجارت صورت دارائی و دیون شرک

و زیان شرکت به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سـال مـالی مزبـور تنظـیم کنـد. اسـناد       

د تـا  مذکور در این ماده باید اقالً بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادي ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شـو 

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

  

  

  :61ماده 

توانـد در مرکـز   حق مراجعه صاحبان سهام: از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی ساالنه هـر صـاحب سـهم مـی    

و حسـاب سـود و    ها و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعـه کـرده و از ترازنامـه   اصلی شرکت به صورت حساب

توانـد از ده روز قبـل از انعقـاد مجمـع     زیان و گزارش عملیات مدیران شرکت رونوشت بگیرد. هر صـاحب سـهم مـی   

  عمومی ساالنه از گزارش بازرس رونوشت بگیرد.

  : 62ماده 

بداري بعمـل  هاي شرکت طبق موازین و اصول متداول و پذیرفته شده حساها: ارزیابی دارائیاقالم ترازنامه، استهالك

هاي الزم در نظر گرفته شود ولـو آنکـه پـس از پـس از وضـع      خواهد آمد. در ترازنامه باید استهالك اموال و اندوخته

دارائـی ثابـت خـواه در نتیجـه     ها سود مقابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد. پائین آمـدن ارزش  استهالك و اندوخته
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خواه بر اثر تغییرات فنی و خواه به علل دیگر باید در استهالکات منظور گردد. براي جبـران کـاهش احتمـالی     استعمال

  هاي احتمالی باید ذخیره الزم منظور گردد.ها و هزینهارزش سایر اقالم دارائی و زیان

  ود.تعهداتی که شرکت آن را تضمین کرده است باید با قید مبلغ در ذیل ترازنامه آورده ش

  :63ماده 

تقدیم ترازنامه و حساب سود و زیان: ترازنامه و حساب سود و زیان هر سال باید ظرف مدت سه ماه پس از انقضاي 

  گردد.سال مالی شرکت براي تصویب به مجمع عمومی صاحبان سهام تقدیم می

  :64ماده 

  مدیره به منزله مفاصا خواهد بود.مفاصا: تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان از طرف مجمع عمومی براي هأت 

  :65ماده 

سودخالص: سودخالص شرکت در هر سال مالی عبارت اسـت از درآمـد حاصـل در همـان سـال مـالی منهـاي کلیـه         

  ها.ها و استهالك و ذخیرههزینه

  :66ماده 

یـد معـادل یـک    هـاي قبـل با  هاي وارده در سالاندوخته قانونی و اختیاري : از سود خالص شرکت پس از وضع زیان

الیحه قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت بعنوان اندوخته قانونی موضوع شود.  238و  140بیستم آن بر طبق مواد 

هـاي  به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادي ممکن است قسمتی از سود ویژه بـراي تشـکیل اندوختـه   

  مخصوصی کنار گذاشته شود. 

  :67ماده 

هاي سـال مـالی قبـل و    سیم: سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی شرکت منهاي زیانسود قابل تق

  هاي قبل که تقسیم نشده است.هاي اختیاري بعالوه سود قابل تقسیم سالاندوخته قانونی و سایر اندوخته

ود و در صـورت وجـود   بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهـد بـ  تقسیم سود و اندوخته

  منافع تقسیم ده درصد از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است.

  ��ش ��م: �����

   :68ماده 
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بینـی نشـده اسـت مشـمول مقـررات الیحـه قـانونی        بینی نشده: مسائلی که در اساسنامه حاضر پیشموضوعات پیش

  اریه خواهد بود.اصالح قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات ج

به تصویب مجمع عمـومی مؤسسـه       باشد که در تاریخ تبصره می 5ماده و  68این اساسنامه مشتمل بر 

  رسیده است.


