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  رد پاورقی  آخرین اصالحات و الحااقتبا

 1347د انجمن شهر سال  منض    نسو  ووَّی  

: تهیو و گردآورو 

حقوقی  اداره

 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حوهم



 11 از 2 صفحو

 

بسمه تعبلی 

« اساسنامه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه » 

 

(  اول  فصل) 

ضفوت ٍاضؽ اتَثَسفاًی تْفاى ٍ ضَهِ  : ًبم ضفوت  – 1هبؼُ 

ًمل ٍ اًتمبل هسبفف ثغَـ ؼستِ خوؼی ؼـ ؼاغل ٍ ضَهِ ضْف تْفاى ثف : هَضَع ضفوت  – 2هبؼُ 

 1 1334آثبًوبُ  17عجك هبؼُ ٍاضؽُ لبًَى تأسیس ضفوت اتَثَسفاًی هػَة 

تْفاى  : هفوك اغلی ضفوت  – 3هبؼُ 

عجك هػَثِ  2531ّطت سبل اق ثیستن ففٍـؼیي هبُ ( توؽیؽ هؽت ) ؼت ضفوت م – 4هبؼُ 

 2هدوغ ػوَهی هستٌؽ ثِ لبًَى  14/1/2531

                    یه هیلیبـؼ ٍ پبًػؽ ٍثیست هیلیَى  ٍ ًْػؽ ٍ ًَؼ ّكاـ ـیبل: سفهبیِ ضفوت  – 5هبؼُ 

 3.ضؽُ است  ـیبل وِ والً تؼْؽ ٍ پفؼاغت(  000/990/520/1) 

                                                           
 82-14-88-2794طی استعالم دفرت حقوقی شرکت واحد از مرکز پژوىشهای جملس شورای اسالمی و پاسخ آن مرکز طی نامو مشاره  -  

.  می باشد  1331هبمن ماه  16تصویب سحیح آن  اشتباه بوده و تاریخ 2قید تاریخ تصویب مندرج در ماده 7/11/1380مورخ 
 
معاونت مالی و 07/01/1395مورخ  1595/30و جموز مشاره  18/11/1394بو استناد صورجتلسو جممع عمومی فوق العاده مورخ  -  

مورخ 20765روزنامو رمسی مشاره .) بو مدت ىشت سال متدید گردید20/01/1395اقتصادشهری شهرداری هتران مدت شرکت از مبداء 
01/04/1395 )
 
معاونت مالی و 11/12/1395مورخ  1574837/9530و جموز مشاره  18/07/1395بو استناد صورجتلسو جممع عمومی فوق العاده مورخ  -  

مورخ 21061روزنامو رمسی مشاره ) .لایر افزایش یافتو است 495/403/419/030/8اقتصادشهری شهرداری هتران سرمایو شرکت بو مبلغ 
12/04/1396 )
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ضْفؼاـی تْفاى هی تَاًؽ تب ضؽٍؼ زْل ٍ ًِ ؼـغؽ سْبم غَؼ ـا ثِ اتجبع ٍ ضفوتْبی ایفاًی : تجػفُ 

 4هبؼُ ٍاضؽُ اق لبًَى تبسیس ضفوت ٍاضؽ اتَثَسفاًی ػوَهی 3ٍ ضص 2ٍ زْبـ 1عجك تجػفُ یه

. ثففٍضؽ 

ثالً پیطٌْبؼ اًتمبل ـا ثِ سْبهؽاـاى ًوی تَاًٌؽ سْبم غَؼ ـا ثِ ؼیگفی هٌتمل وٌٌؽ هگف آًىِ ق – 6هبؼُ 

ّیئت هؽیفُ ثؽٌّؽ ٍ ّیئت هؽیفُ هدبق است آى سْبم ـا فَـاً ثِ ضْفؼاـی هٌتمل ًوبیٌؽ ٍ یب اخبقُ 

.  اًتمبالت ثبیؽ ؼـ ؼفتف اًتمبالت سْبم ضفوت ثجت ضَؼ . اًتمبل ثؽٌّؽ 

. ضٌبغت ٍ ضفوت هبله آى ـا ثیص اق یه ًفف ًػَاّؽ است سْن ، غیف لبثل تمسین  -7هبؼُ 

ّف سْن ؼاـای یه ٍـلِ ّطت وَپٌی غَاّؽ ثَؼ ٍ ّف یه اق وَپٌْب ثِ هٌكلِ ـسیؽ سَؼ  -8هبؼُ 

یىسبلِ است ٍ پس اق اًمضبء ّطت سبل ، ؼـ غَـت اؼاهِ ػولیبت ضفوت ثِ ّف یه اق ؼاـًؽگبى 

.  سْبم اق ثبثت سْبم ، یه ٍـلِ ّطت وَپٌی ؼیگف ؼاؼُ غَاّؽ ضؽ 

 

 

 

 

                                                           
برای استفاده از این امتیاز شهرداریها می توانند ىر یک شرکت واحد سهامی تشکیل دىند مشروط بر اینکو حداقل پنجاه و ویک درصد  -  

. سهام آن متعلق بو شهرداری و بقیو متعلق بو اتباع ایران ساکن حمل بوده و مدت ىر شرکت از شرکتهای اتوبوسرانی بیش از ىشت سال نباشد
 
 مالکنی اتوبوسهای ىر شهر و حومو آن کو ىنگام تقدمی الحیو دولت اجازه اتوبوسرانی داشتو اند از تاریخ اعالم تاسیس شرکت تا دو ماه حق -  

. تقدم در خرید سهام قابل انتقال شرکت خواىند داشت 
 
.  ابی اجنام خواىد گرفت ارزیابی اتوبوسها و احتساب هبای آن در مقابل سهام بر طبق آئنی نامو ارزی -  

 
  24صفحو  1331سال  2343منتشره در روزنامو رمسی مشاره  -قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرىا  -  
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( فصل دوم ) 

«  رکـــــــان شرکت ا» 

:  اـوبى غالضیتؽاـ ضفوت ػجبـتست اق  – 9هبؼُ 

هدبهغ ػوَهی   –الف 

ّیئت هؽیفُ ٍ هؽیف ػبهل   –ة 

ثبقـس ضفوت   –ح 

مجبمع عمومی   –الف 

فَق الؼــــــــــبؼُ   –ػبؼی : هدبهغ ػوَهی ضفوت ؼٍ ًَع است  – 10هبؼُ 

ؼـ یىی اق ـٍقًبهِ ّبی وثیف االًتطبـ هفوك ٍ یب اق ؼػَت هدبهغ ػوَهی ثِ ٍسیلِ آگْی  – 11هبؼُ 

ؼـ خلسِ ػوَهی ٍ ) یب ًوبیٌؽُ لبًًَی آًْب ( ضْفؼاـی پبیتػت ) عفیك ؼػَت وتجی غبضجبى سْبم 

ضضَـ اوثفیت ًوبیٌؽگبى ثفای ـسویت ) ضوي تؼییي ؼستَـ خلسِ اًدبم هیطَؼ ( ـسوی اًدوي ضْف 

ا اوثفیت ضبضفیي ؼـ خلسِ هؼتجف غَاّؽ ثَؼ هگف ؼـ خلسِ وفبیت هی وٌؽ ٍ تػویوبت هتػؿُ ة

ؼُ ضبضف هالن ػول هی عغَـت تفَیض ـیبست ّیئت هؽیفُ ثِ هؽیف ػبهل وِ اوثفیت سِ زْبـم 

( ثبضؽ 

ـئیس یب ًبئت ـئیس ّیئت هؽیفُ هدوغ ػوَهی ـا افتتبش هی وٌؽ ٍ سپس هدوغ ػوَهی  – 12هبؼُ 

. ـ ثفای غَؼ اًتػبة غَاّؽ وفؼ یه ًفف ـئیس ٍ یىٌفف هٌطی ، ؼٍ ًفف ًبػ

. اغؿ ـأی ؼـ هدبهغ ػوَهی ػلٌی است  – 13هبؼُ 

غالغِ هؿاوفات ٍ تػویوبت هدبهغ ػوَهی ؼـ ؼفتف هػػَظ ؼـج ٍ ثِ اهضبء ّیئت  – 14هبؼُ

.  ـئیسِ هدوغ ـسیؽُ ، ثبیگبًی غَاّؽ ضؽ 
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ؼـ هفوك ضفوت یب ُ ، هدوغ ػوَهی ػبؼی ضفوت ؼـ ّف سبل ضؽالل یىجبـ ؼـ غفؼاؼ هب – 15هبؼُ 

ؼـ هطل اًدوي ضْف پبیتػت تطىیل هی ضَؼ ٍ ّیئت هؽیفُ ٍ ثبقـس ضفوت ٍ ّوسٌیي غبضجبى ، 

ضوي سْبم ضفوت ضك ؼاـًؽ وِ ؼـ هَالغ القم ثب تَخِ ثِ هفبؼ اسبسٌبهِ هدبهغ ػوَهی ػبؼی ٍ فَق 

تطىیل هدوغ ػوَهی  الؼبؼُ ضفوت ـا ؼػَت ًوبیٌؽ ٍ ؼـ ّف ففغت همتضی ًیك هی تَاى هجبؼـت ثِ

.  ػبؼی ثِ عَـ فَق الؼبؼُ ًوَؼ 

:  ثِ لفاـ قیف است 1ٍظبیف هدوغ ػوَهی ػبؼی  – 16هبؼُ 

. ؼـ آًْب ... استوبع گكاـش ّیئت هؽیفُ ٍ ثبقـس ـاخغ ثِ اٍضبع ػوَهی ٍ تفاق ًبهِ ضفوت –الف 

تػَیت تفاق ًبهِ ضفوت    -ة 

ؼ پس اق استوبع گكاـش ثبقـس ٍ استطضبـ اق ًظف تػوین ؼـ غػَظ تفاق ًبهِ ضفوت ثبی –تجػفُ 

. اٍ ثبضؽ ٍ اال ّف تػویوی وِ اتػبؾ ضَؼ ثبعل ٍ اق ؼـخِ اػتجبـ سبلظ است 

. اتػبؾ تػوین ـاخغ ثِ سَؼ غبلع ضفوت  –ح 

اًتػبة ّیئت هؽیفُ ٍ ثبقـس   –ت 

وِ ؼـ ؼستَـ  ضَـ ٍ اتػبؾ تػوین ؼـ هَضَع پیطٌْبؼّبی ّیئت هؽیفُ ٍ ؼـ ّف هَضَع ؼیگف –ج 

. خلسِ هدوغ لفاـ گیفؼ هطفٍط ثف ایٌىِ آى هَضَع اق غالضیت هدوغ ػوَهی فَق الؼبؼُ ًجبضؽ 

تؼییي ٍ تغییف هیكاى ضمَق ٍ هكایبی ّیئت هؽیفُ ٍ ثبقـس ّف سبل یه ثبـ ، ثب تَخِ ثِ ضبغع  –ذ 

. لیوتْب 

. ثفای هؽتی هؼیي ٍ هطؽٍؼ  اـی لسوتی اق اغتیبـات ثِ گفٍّی اق اػضبء ، غبضجبى سْبمؾٍاي –ظ 

 

                                                           
جممع عمومی عادی بطور فوق العاده ، کلیو اختیارات بو غری از  18/07/1395و مورخ  18/10/1384بو استناد صورجتلسات مورخ  -  

 .ا پایان دوره چهارم شورای اسالمی شهر بو شهردار هتران تفویض گردیدانتخاب بازرس ت
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مجامع عمـــــومی فوق العاده  

. هدوغ ػوَهی فَق الؼبؼُ ثفای اهَـ قیف ؼػَت هی ضَؼ  – 17هبؼُ 

. اقیبؼ سفهبیِ یب وسف آى  –الف 

. تغییف ؼـ هَاـؼ اسبسٌبهِ  –ة 

 1.اًطالل ضفوت لجل اق هَػؽ لبًًَی ٍ توؽیؽ هؽت ضفوت  –ح 

ق الؼبؼُ ثِ اوثفیت ؼٍم سَم اػضبی هدوغ ٍ تػویوبت ثب ؼٍ سَم آـاء تطىیل هدبهغ فَ – 18هبؼُ 

 . ضبضف ؼـ خلسِ است 

  هیئت مدیره و مدیر عبمـــــل  – ة

ّیئت هؽیفُ ضفوت هفوت اق پٌح ًفف ػضَ اغلی ٍ یه ًفف ػلی الجؽل هی ثبضؽ وِ ثِ  – 19هبؼُ 

ّیئت هؽیفُ اق ثیي غَؼ یه ًفف  .ٍسیلِ هدوغ ػوَهی ػبؼی ثفای هؽت ؼٍ سبل اًتػبة غَاّؽ ضؽ 

ّیئت هؽیفُ اغتیبـ ؼاـؼ ففؼی ٍاخؽ ضفایظ ٍ غیف اق . ـئیس ٍ یه ًفف ًبئت ـئیس اًتػبة هی ًوبیؽ 

 2.اسالهی ضْف تْفاى ـا ثِ ػٌَاى هؽیف ػبهل اًتػبة ًوبیؽ  یاػضبی ضَـا

                                                           
جممع عمومی عادی بطور فوق العاده ، این اختیار تا پایان دوره چهارم  18/07/1395و مورخ  18/10/1384بو استناد صورجتلسات مورخ  -  

 .شورای اسالمی شهر بو شهردار هتران تفویض گردید
و جموز معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری هتران بو  25/05/1395جممع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  بو استناد صورجتلسو - 2

، صورجتلسو مورخ ( 31، صفحو 08/08/1395مورخ  20868نشر روزنامو رمسی مشاره ) 10/07/1395مورخ  862475مشاره 
نشر روزنامو رمسی مشاره ) 10/07/1395مورخ  862891ه مشاره ىیئت مدیره و جموز معاونت مالی و اقتصادی شهری ب25/05/1395

 1169780/30و جموز مشاره  23/08/1395، صورجتلسو جممع عمومی بطور فوق العاده مورخ (  30، صفحو 08/08/1395مورخ  20868
نشر روزنامو رمسی مشاره ) هتران ىیئت مدیره و جموز معاونت مالی و اقتصادی شهرداری  23/08/1395و صورجتلسو مورخ 21/09/1395مورخ 

:  ىیئت مدیره جدید بو شرح ذیل و بو مدت دو سال انتخاب و منصوب گردیدند(   09/11/1395مورخ  20941
رئیس ىیئت مدیره   –آقای شهریار افندیزاده  .1
مدیر عامل ونائب رئیس ىیئت مدیره  –آقای پیمان سنندجی  .2
عضو ىیئت مدیره  -آقای حمسن نایبی .3
عضو ىیئت مدیره  -مدرضا مهماندارآقای مح .4
عضو ىیئت مدیره  –آقای میثم مظفر  .5
 عضو علی البدل ىیئت مدیره –آقای کامران اخباری  .6
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ـ غیبة ایطبى ثِ ثِ ـیبست ـئیس ّیئت هؽیفُ ٍ ؼّیئت هؽیفُ ضؽالل ّفتِ ای یىجبـ  – 20هبؼُ 

تػؽی ًبئت ـئیس ؼـ هطل ضفوت تطىیل خلسِ هیؽّؽ ٍ ؼـ غَـت لكٍم ثٌب ثِ ؼػَت هؽیف ػبهل 

ٍ یب ـئیس ّیئت هؽیفُ ٍ یب تمبضبی وتجی ؼٍ ًفف اق اػضبی ّیئت هؽیفُ خلسبت فَق الؼبؼُ تطىیل 

ّیئت هؽیفُ  ـأی اػضبی اغلیپٌح ـأی اق سِ غَاّؽ گفؼیؽ ٍ تػویوبت هتػؽُ ثِ اوثفیت آـاء 

. هؼتجف است 

غَـتودلس خلسبت ّیئت هؽیفُ ثبیؽ ؼـ ؼفتف هػػَظ وِ ؼـ هفوك ضفوت ثبیگبًی  – 21هبؼُ 

.  است ثجت ٍ ثِ اهضبء ّیئت هؽیفُ ثفسؽ 

ّیئت هؽیفُ ولیِ اغتیبـات القم ثفای اؼاـُ اهَـ ضفوت ؼـاهَـ اؼاـی ، ثَؼخِ ضسبثؽاـی ،  – 22هبؼُ

ایي لجیل ، ثٌبم ضفوت ـا ؼاـا ثَؼُ ٍ ًیك اغتیبـات اًدبم اهَـ قیف ـا ؼاـا  استػؽاهی ، هؼبهالت ٍ اق

:  غَاّؽ ثَؼ 

ثٌؽ ت  2ػمؽ ّف گًَِ پیوبى ثب ضفوتْب ٍ ثبًىْب ٍ اؼاـات ٍ اضػبظ ثب ـػبیت همفـات تجػفُ  –الف 

. ّویي هبؼُ 

ثِ ّف ضفط ٍ لِ ٍ غیف آى ؼٍلتی ؼـ همبثل ٍثی اػتجبـ اق ثبًىْب ٍ ضفوتْبیؼـیبفت ٍام ٍ تطػیل  –ة 

هٌظَـ  ـُ همفـ ٍ ثب ضك تدؽیؽ ٍ تؼَیض ٍثیمِ ثب تَخِ ثِ ایي اسبسٌبهِ ثُِثِ ّف هؽت ٍ وبـهكؼ ٍ ة

. تَسؼِ ٍ پیطففت اهَـ ضفوت ثب تػَیت هدوغ ػوَهی 

عفش ؼػَی ػلیِ اضػبظ ضمیمی ٍ ضمَلی ٍ خَاثگَیی ثِ ؼػبٍی وِ ػلیِ ضفوت عفش ضؽُ یب  –ح 

ٍویلیي سبقش،  ى اغتیبـ ـاخغ ثِ پژٍّص ، ففخبم ، لغغ ٍفػل ؼػبٍی یب غلص ٍ تؼییيثطَؼ ثبؼاضت

خبػل ، تؼییي وبـضٌبس ، ؼػَی غسبـت ، استفؼاؼ ؼػَی ٍ خلت ثبلث ٍ ؼفبع اق  اؼػبی خؼل ٍ تؼییي

ؼػَی ثبلث ، ؼػَی هتمبثل ٍ ؼفبع اق ؼػَی ًبهجفؼُ ٍ غؽٍـ ثفي اخفائیِ ٍ تؼمیت ػولیبت اخفایی 

. هطىَم ثِ ، تؼییي ٍویل ٍ ٍویل ؼـ تَویل ٍ ؼاؼى اغتیبـات القم ثِ ایطبى ٍ ػكل آًْب  ٍغَل

. ضفٍـت اـخبع اهفی ثِ ؼاٍـی ثبیؽ ثب تػَیت هدوغ ػوَهی اًدبم ضَؼ غَـت ؼـ  – تجػفُ
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هؽیف ػبهل ضفوت ثِ ًوبیٌؽگی ّیئت هؽیفُ ؼـ همبثل هطبون ٍ هفاخغ لبًًَی ٍ ؼٍلتی   – 1تجػفُ 

ضمَلی یب ضمیمی ؼیگف ًوبیٌؽُ ـسوی ضفوت ثَؼُ ٍ هی تَاًٌؽ ؼـ تؼییي ًوبیٌؽُ ٍ ثب ٍّف ضػع 

.  اًتػبة ٍویل ٍ ػكل آًْب الؽام ًوبیٌؽ 

القم  تػَیت آئیي ًبهِ ّبی تطىیالتی ، استػؽاهی ، هؼبهالت ٍ ثغَـ ولی تػَیت آئیي ًبهِ ّبی -ت

. ثفای اؼاـُ اهَـ ضفوت

ـیبل ثب تػَیت ّیئت هؽیفُ ٍ اق ایي هجلغ ثِ ثبال 1پٌح هیلیَى تب هجلغ  هؼبهالت ٍ تطػیل ٍام – 1تجػفُ 

.  پس اق تػَیت ّیئت هؽیفُ ٍ تبییؽ هدوغ ػوَهی لبثل اخفا غَاّؽ ثَؼ

ّیئت هؽیفُ ثِ هٌظَـ پیطففت وبـ ٍ اؼاـُ اهَـ ضفوت هیتَاًؽ لسوتی اق اغتیبـات غَؼ  – 2تجػفُ 

فٌی ضفوت ثِ هؽیف ػبهل تفَیض ًوبیؽ تب ثب ـػبیت همفـات ـا ؼـ اهَـ اؼاـی ، اخفایی ، هبلی ٍ 

اغتیبـات استفبؼُ ًوبیؽ ٍ هؽیف ػبهل هی تَاًؽ ثب تػَیت ّیئت هؽیفُ لسوتی اق هَضَػِ اق آى 

. اغتیبـات غَؼ ـا ثِ ّف یه اق هؼبًٍیي یب هتػؽیبى هسئَل ضفوت ٍاگؿاـ وٌؽ 

وِ ثب ضفوت تمین ٍ یب غیف هستمین ؼـ هؼبهالتی ؼ غَاُ ثِ عَـ هسىهؽیفاى ضفوت ًوی تَاى – 23هبؼُ

.  یب ثِ ضسبة ضفوت هیطَؼ سْین ٍ ثب عفف هؼبهلِ ٍالغ ضًَؽ 

تؼْؽاً ٍ ضفوت ثب اهضبء هؽیف ػبهل ولیِ زىْب ٍ سفتِ ّب ٍ ثفٍات ٍ ظْف ًَیسی آًْب اٍـاق  – 24هبؼُ 

هتفمبً ثب هْف ضفوت ( ضؽ  وِ ثب تػَیت ّیئت هؽیفُ تؼییي غَاّؽ) ٍ یىی اق اػضبء ّیئت هؽیفُ 

هؼتجف هی ثبضؽ ٍ ّف یه اق غبضجبى اهضبء ثب تػَیت ّیئت هؽیفُ هی تَاًٌؽ ایي ضك ـا ثِ ّف یه اق 

 2.هؽیفاى یب وبـهٌؽاى ضفوت تفَیض وٌٌؽ

                                                           
جممع عمومی فوق العاده شرکت واحد اتوبوسرانی ، سقف اختیارات بو مبلغ بیست میلیارد لایر  25/02/1384بو استناد صورجتلسو مورخ  -  

. افزایش یافتو است
 
 10/07/1395مورخ  862891ىیئت مدیره و جموز معاونت مالی و اقتصاد شهری بو مشاره  25/05/1395بو استناد صورجتلسو مورخ  -  

کلیو چکها و سفتو ىا و بروات وظهر نویسی آهنا و اوراق تعهد آور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای ىیئت مدیره متفقاً با مهر 
نشر رورزنامو رمسی مشاره .) امضای سایر اوراق از مجلو مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معترب می باشد. شرکت معترب می باشد 

 (08/08/1395مورخ  20868
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، ؼ ؼاضت ىثِ ًبم ضفوت ًػَاُـا ّیر یه اق اففاؼ ّیئت هؽیفُ هٌففؼاً ضك اًدبم اهفی  – 25هبؼُ 

. هگف ثِ هَخت تػَیت ّیئت هؽیفُ ٍ ؼاضتي اغتیبـ ًبهِ هػػَظ 

 

  ببزرس شرکت   – پ

ثبقـس ضفوت یىٌفف اغلی ٍ یىٌفف ػلی الجؽل هی ثبضٌؽ وِ ثِ ٍسیلِ هدوغ : ثبقـس  – 26هبؼُ 

.  1ػوَهی ثفای هؽت یىسبل اًتػبة هی ضًَؽ

خوغ ػوَهی ، تفاقًبهِ ػولیبت ثبقـس ضفوت هىلف است تب ثیست ـٍق لجل اق اًؼمبؼ م – 27هبؼُ 

یىسبلِ ضفوت ـا وِ اق عفف ّیئت هؽیفُ تٌظین هی ضَؼ ـسیؽگی ًوَؼُ ٍ گكاـش غَؼ ـا ـاخغ ثِ 

ّیئت هؽیفُ گكاـش ـا ثِ ضویوِ . ضسبة ٍ فؼبلیت یىسبلِ ضفوت ثِ ّیئت هؽیفُ تسلین ًوبیؽ 

.  ًظفات غَؼ تمؽین هدوغ ػوَهی غَاّؽ ًوَؼ 

هَلؼیىِ ثفای اًدبم ٍظیفِ غَؼ وست ًظفات هتػػػیي ـا ؼـ لسوتی اق اهَـ ثبقـس ؼـ  – 28هبؼُ 

. ضفوت القم ثؽاًؽ هی تَاًؽ ثِ غفج ضفوت ثفای اًدبم وبـ ، یه یب زٌؽ هتػػع ؼػَت وٌؽ 

ثبقـس ثفای اًدبم ٍظیفِ غَؼ هی تَاًؽ ّف ٍلت ولیِ اهَال ٍ ؼاـایی ضفوت ؼـ هطل  – 29هبؼُ 

ًِ ٍ ػولیبتی ـا وِ اًدبم گففتِ ٍ هػبـخی ـا وِ ثبثت آى ثِ ضسبة هٌظَـ ّبی هؼیٌِ ثبقـسی ٍ هؼبی

ضؽُ ـسیؽگی وٌؽ ٍ ثفای اًدبم ایي هٌظَـ هؽیف یب هؽیفاى هىلف ّستٌؽ توبم ٍسبیلی ـا وِ ثفای ایي 

.  اهَـ القم ثبضؽ ؼـ اغتیبـ ایطبى ثگؿاـًؽ 

ٍهی ـا ثِ عَـ فَق الؼبؼُ القم ّف گبُ ثبقـس ضوي اخفای ٍظبیف غَؼ ؼػَت هدوغ ػن – 30هبؼُ 

ثؽاًؽ هفاتت ـا ثِ ّیئت هؽیفُ پیطٌْبؼ غَاّؽ وفؼ ٍ ّیئت هؽیفُ هىلف است ثِ تمبضبی ثبقـس 

زٌبًسِ ّیئت هؽیفُ هدوغ ػوَهی ـا ؼُ ـٍق اق تبـیع تمبضبی ثبقـس . هدوغ ػوَهی ـا ؼػَت وٌؽ 

. ى اسبسٌبهِ هستمیوبً ؼػَت ًوبیؽ ثبقـس هی تَاًؽ هدوغ ػوَهی ـا عجك همفـات ای، ؼػَت ًٌوَؼ 

                                                           
رس آقای مرتضی لطفی بعنوان بازرس اصلی و آقای علریضا قامسی بعنوان باز 10/03/1396بو استناد صورجتلسو جممع عمومی سالیانو مورخ  -  

(  139630400901053311نشر روزنامو رمسی با مشاره مکانیزه .) علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
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یل ؾوف ظثبقـس ضفوت ثبیؽ ضفش هغبلت هَـؼ ـسیؽگی ـا ؼـ گكاـش غَؼ ثِ عَـ تف – 31هبؼُ 

.  ًوبیؽ

 

 

  مـــــواد متفرقه    – ت

هؽیفاى ضفوت هىلفٌؽ ّف سبل تفاق ًبهِ ػولیبت هبلی سبلیبًِ غَؼ ـا تٌظین ٍ تمؽین  – 32هبؼُ 

  . 1هدوغ ػوَهی ًوبیٌؽ

ففٍـؼیي هبُ ّف سبل لغبیت پبیبى اسفٌؽ هبُ ّوبى سبل غتن هی سبل هبلی ضفوت اق اٍل  –( ضفٍع ) 

.  ضَؼ 

تفاق ًبهِ ٍ غَـت هطبسجبت یىسبلِ ضفوت ثِ اًضوبم گكاـضْبی ّیئت هؽیفُ ثبیؽ هٌتْب  – 33هبؼُ

.  تب یىوبُ لجل اق اًؼمبؼ هدوغ ػوَهی تْیِ ٍ ثِ ثبقـس تسلین ضَؼ 

ّف زْبـ سبل یىجبـ ولیِ ؼاـایی ضفوت ثِ هیكاًی وِ ؼـ هَلغ تٌظین تفاقًبهِ اـقش ؼاـؼ  – 34هبؼُ 

اـقیبثی ٍ هؼیي هی ضَؼ ٍ اـقش اضبفی ؼاـایی است وِ ؾغیفُ لبًًَی هٌظَـ هی ضَؼ ٍ ثب تػَیت 

هدوغ ػوَهی فَق الؼبؼُ ثِ ضسبة افكایص سفهبیِ ٍ افكایص لیوت ـسوی سْبم هٌظَـ ًوَؼ ثؽٍى 

هغبلجبت القم . اضتوبلی لیؽ ضَؼ ؼـ هغبلجبت هطىَن ثبیؽ اـقش . وِ تؼؽاؼ سْبم افكایص یبثؽ ایي

اٍـاق ثْبؼاـ ٍ وبالّبیی وِ هظٌِ ثبقاـی . ٍغَل ًجبیؽ ثِ ّیر ٍخِ خكٍ ؼاـایی تفاق ًبهِ هٌظَـ گفؼؼ 

ّف وؽام پبییي تف ) ٍ یب ثَـس ؼاـًؽ ثبیؽ ثِ لیوت توبم ضؽُ ثب لیوتی وِ ؼـ ثبقاـ لبثل لجَل است 

هٌظَـ ٍ تمؽین ضَؼٍ ًیك هیكاى استْالن هبضیي آالت ٍ هَتَـ افكا ٍ ّوسٌیي اثبثیِ ٍ غیفُ ثب ( ثبضؽ 

.  تَخِ ثِ استْالن ٍ ثِ تٌبست ػوف آًْب ؼـ ضسبة هٌظَـ ضَؼ 

                                                           
بو تصویب رسیده و روزنامو کثری  30/12/1395ترازنامو شرکت در تاریخ  10/03/1396بو استناد صورجتلسو جممع عمومی سالیانو مورخ  -  

(  139630400901053311شر روزنامو رمسی با مشاره مکانیزه ن. ) االنتشار نیز معرفی گردیده است
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اق ؼـآهــــؽ ضفوت پس اق ٍضغ ولیِ ّكیٌِ ّبی خبـی ٍ اؼاـی ، اًتفبػی ٍ استْالوبت  – 35هبؼُ 

هفثَط ثِ اثبثیِ ٍ هبضیي آالت ٍ ضمَق ٍ پبؼاضْب ٍ غیف هؼبؼل ؼُ ؼـغؽ اق ثبلیوبًؽُ ثِ ًبم اًؽٍغتِ 

.  وسف ٍ ؾغیفُ هی گفؼؼ 

پس اق تػَیت سَؼ ؼـ هدوغ ػوَهی ، ّیئت هؽیفُ هىلف است سَؼ غبضجبى سْبم ـا  – 36هبؼُ

ثِ سَؼ هكثَـ . تبؼیِ ًوبیٌؽ  ظفف ؼُ ـٍق اق تبـیع تػَیت هدوغ هكثَـ ثِ اعالع غبضجبى سْبم ٍ

.  ثْفُ ای تؼلك ًػَاّؽ گففت 

ًسجت ثِ سبیف هَاـؼی وِ ؼـ ایي اسبسٌبهِ لیؽ ًگفؼیؽ ثف عجك همفـات لبًَى تدبـت ٍ  – 37هبؼُ 

.  ٍ آئیي ًبهِ هفثَعِ ػول غَاّؽ ضؽ   34آثبى هبُ  17لبًَى هبؼُ ٍاضؽُ هػَة 

تجػفُ ؼـ خلسِ هدوغ ػوَهی فَق الؼبؼُ هَـظ  5ثٌؽ ٍ  16هبؼُ ٍ  38ایي اسبسٌبهِ ؼـ  – 38هبؼُ 

.  ثِ تػَیت ـسیؽ  25/4/2536


