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 مصًتٍ َياُت يزيران 

ِ ّبي غٌبيغ ٍ هؼبزى، اهَضاهتػبزي ٍ 28/2/1382ّيبَت ٍظيطاى زض جلسِ هَضخ   ثٌب ثِ پيطٌْبز هطتطى ٍظاضتربً

ِ ضيعي ًطَض، هَؾَع ًبهِ ضوبضُ   ٍظاضت غٌبيغ ٍ 20/2/1382 هَضخ 102161زاضايي ٍ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبه

هبًَى ثطًبهِ سَم تَسؼِ اهتػبزي، اجتوبػي ٍ كطٌّگي جوَْضي اسالهي ايطاى        (4)هؼبزى ٍ ثِ استٌبز هبزُ 

ضا قي  (ضطًت هبزضترػػي)اسبسٌبهِ غٌسٍم حوبيت اظ تحويوبت ٍ تَسؼِ غٌبيغ الٌتطًٍيي - 1379هػَة- 

 : ثِ ضطح ظيط تػَيت ًوَز31/4/82هَضخ ّ 28641ت/19679تػَيت ًبهِ ضوبضُ 

 كليات : فصل ايل 

ًِ زض ايي اسبسٌبهِ  (ضطًت هبزض ترػػي)غٌسٍم حوبيت اظ تحويوبت ٍ تَسؼِ غٌبيغ الٌتطًٍيي  -1مادٌ 

ًبهيسُ هي ضَز، ٍاثستِ ثِ ٍظاضت غٌبيغ ٍ هؼبزى ثَزُ ٍ هطًع اغلي آى زض تْطاى هي ثبضس ٍ هي تَاًس « ضطًت»

ثطاي اجطاي ػوليبت هوطض زض ايي اسبسٌبهِ ثب پيطٌْبز ّيبت هسيطُ ٍ تػَيت هجوغ ػوَهي زض ّط ًوكِ اظ ًطَض 

 .  ضؼجِ يب ًوبيٌسگي تبسيس ًوبيس

 .ٍ هست آى ًبهحسٍز است (ذبظ) ًَع ضطًت سْبهي – 2مادٌ 

ِ ّبي ذَز ثِ – 3مادٌ   ضطًت زاضاي ضرػيت حوَهي ٍ استوالل هبلي ٍ ازاضي ثَزُ ٍ قجن اسبسٌبهِ ٍ آييي ًبه

 هػَة –غَضت ثبظضگبًي ازاضُ هي ضَز ٍ تبثغ هبًَى توطًع اهَض غٌؼت ٍ هؼسى ٍ تطٌيل ٍظاضت غٌبيغ ٍ هؼبزى 

 . ذَاّس ثَز– 1379

 : يظايف،اختيارات ي سرمايٍ شركت–فصل ديم 

هَؾَع كؼبليت ضطًت ػجبضت است اظ سطهبيِ گصاضي ضيسي پصيط ٍ ذسهبت ًبضضٌبسي، غسٍض  – 4مادٌ 

ؾوبًت ًبهِ ٍ حوبيت هبلي ٍ اػتجبضي اظ تحويوبت ٍ تَسؼِ غٌبيغ الٌتطًٍيي زض ثرص ذػَغي ٍ تؼبًٍي ثِ 

ِ ّبي ظيط  :غَضت تسْيالت ثب ًطخ تطجيْي ٍ يب اػكبي ًوٌْبي ثالػَؼ ثِ اكطاز حويوي يب حوَهي زض ظهيٌ

 .ذطيس، اًتوبل، جصة ٍ تَسؼِ كي آٍضي ّبي پيططكتِ .1

ِ اي .2  .هكبلؼِ ٍ تحويوبت اػن اظ ثٌيبزي، ًبضثطزي ٍ تَسؼ

 .آهَظضْبي ترػػي ًَتبُ هست .3

 ذسهبت هٌْسسي ٍ قطاحي .4
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 .قطحْبي تَليسي ٍ ذسهبتي ًيوِ سبذتِ غٌؼتي ٍ اًجَُ .5

 .ضطًت زض هٌبهػِ، ّوبيطْب ٍ ًوبيطگبُ ّبي زاذلي ٍ ذبضجي .6

ِ ّبي الظم جْت اقالع ضسبًي، تسٍيي، اًجبضت ٍ اضبػِ زاًص كٌي .7  .ايجبز ظهيٌ

 .گستطش ّوٌبضيْبي كٌي ٍ اهتػبزي ثيي الوللي ٍ اضتوبء غبزضات .8

ِ   گصاضي زاذلي ٍ ذبضجي .9  .جصة سطهبي

ِ اي، اتَهبسيَى، الٌتطًٍيي ًَضي، هكؼبت الٌتطًٍيٌي، –تثصرٌ   غٌبيغ الٌتطًٍيي ثِ غٌبيغ اضتجبقي، ضايبً

 .الٌتطًٍيي هػطكي ٍ الٌتطًٍيي ًبضثطزي اػن اظ ًطم اكعاض ٍ سرت اكعاض اقالم هي ضَز

ًِ ثِ يي هيليَى  ( ضيبل500ض000ض000ض000)سطهبيِ ضطًت ػجبضت است اظ هجلؾ پبًػس هيليبضز ضيبل  – 5مادٌ 

 . ضيبلي ثب ًبم توسين هي گطزز ٍ توبم آى هتؼلن ثِ زٍلت است500ض000سْن 

 . سْبم ضطًت هبثل اًتوبل ًيست–1تثصرٌ 

اكعايص سطهبيِ ثِ پيطٌْبز ّيأت هسيطُ ٍ هجوغ ػوَهي كَم الؼبزُ ٍ تػَيت ّيأت ٍظيطاى غَضت  -2تثصرٌ 

 .هي گيطز

  اركان شركت–فصل سًم 

 :ضطًت زاضاي اضًبى ظيط است – 6مادٌ 

 هجوغ ػوَهي- الق

 ّيأت هسيطُ- ة

 حسبثطس ٍ ثبظضس- ج

هجوغ ػوَهي ضطًت هطًت اظ ٍظيط غٌبيغ ٍ هؼبزى، ٍظيط اهَض اهتػبزي ٍ زاضايي، ٍظيط پست ٍ تلگطاف  – 7مادٌ 

ٍ تللي، ٍظيط ػلَم، تحويوبت ٍ كي آٍضي، ٍظيط زكبع ٍ پطتيجبًي ًيطٍّبي هسلح، ٍظيط ًيطٍ ٍ ضييس سبظهبى 

ِ ضيعي ًطَض هي ثبضس  .هسيطيت ٍ ثطًبه

 .ضيبست هجوغ ػوَهي ثب ٍظيط غٌبيغ ٍ هؼبزى هي ثبضس- 1تثصرٌ 

 ًلط اظ اػؿبء ضسويت ذَاّس زاضت ٍ هػَثبت آى ثب آضاء اًثطيت 4 هجوغ ػوَهي ثب حؿَض حساهل -2تثصرٌ 

 .اػؿبي هجوغ ػوَهي الظم االجطا ذَاّس ثَز
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 هجوغ ػوَهي ثِ قَض ػبزي حساهل سبلي زٍ ثبض، يٌجبض زض ًيوِ اٍل سبل جْت ضسيسگي ٍ اتربش -8مادٌ 

تػوين ًسجت ثِ غَضتْبي هبلي سبل هجل ٍ يٌجبض زض ًيوِ زٍم سبل جْت ثطضسي ٍ اتربش تػوين ًسجت ثِ 

ِ ّبي سبل ثؼس ثِ زػَت ضييس هجوغ ػوَهي ٍ يب ثب توبؾبي ضييس ّيأت هسيطُ ٍ يب ثبظضس  ثَزجِ ٍ ثطًبه

تطٌيل ذَاّس ضس ٍ جلسِ آى تب اتربش تػوين ًسجت ثِ هَؾَػبتي ًِ زض زستَض جلسِ زضج ضسُ است ازاهِ 

 .ذَاّس زاضت

زػَت ًبهِ ًتجي هطثَـ ثِ تطٌيل هجوغ ػوَهي ثب شًط تبضيد ٍ هحل تطٌيل ٍ زستَض جلسِ ثبيس - 9مادٌ 

 .حساهل زُ ضٍظ هجل اظ تطٌيل جلسِ ثِ ؾويوِ اسٌبز ٍ هساضى هطثَـ ثطاي اػؿبء هجوغ ػوَهي اضسبل ضَز

 : ثِ ضطح ظيط است وظايف و اختيارات مجمع عمومي – 10مادٌ 

ضسيسگي ٍ اتربش تػوين ًسجت ثِ گعاضش ػوليبت سبالًِ ّيأت هسيطُ ٍ غَضتْبي هبلي ضطًت ثب تَجِ ثِ  -1

 .گعاضش حسبثطس هستول ٍ ثبظضس

 .ضسيسگي ٍ تػَيت سيبست ّبي ًلي ثطًبهِ ٍ ثَزجِ سبالًِ ضطًت -2

 .ثطضسي ٍ تػَيت ذف هطي ًلي ضطًت -3

ِ گصاضي، هبلي ٍ استرساهي ٍ هؼبهالت ضطًت ٍ ًحَُ اػكبي ًوٌْبي ثالػَؼ ٍ  -4 ِ ّبي سطهبي تٌظين آييي ًبه

 .تسْيالت هبلي ثِ پيطٌْبز ّيأت هسيطُ ٍ اضائِ ثِ ّيأت ٍظيطاى ثطاي تػَيت

 .اًتربة اػؿبي ّيأت هسيطُ -5

 .اذص تػوين زضثبضُ اًتربة ٍ ػعل حسبثطس هستول ٍ ثبظضس هبًًَي -6

تـييط ٍ اغالح اسبسٌبهِ جْت اضائِ ثِ ّيأت ٍظيطاى ٍ ّوچٌيي اتربش تػوين زض هَضز اكعايص ٍ ًبّص  -7

 .هيعاى سطهبيِ ضطًت ٍ اضائِ پيطٌْبز ثِ ّيأت ٍظيطاى جْت تػَيت

 .اذص تػوين زض ثبضُ هكبلجبت هطٌَى الَغَل ٍ الٍغَل -8

 .تؼييي ضٍظًبهِ ًثيطاالًتطبض جْت ثجت آگْي ّبي ضطًت -9

تؼييي حن العحوِ ٍ پبزاش اػؿبء ّيأت هسيطُ ضطًت زض هَضز حن العحوِ زض حسٍز هوطض اظ سَي ضَضاي  -10

 .اغالحي هبًَى تجبضت (241)حوَم ٍ زستوعز ٍ زض هَضز پبزاش ثب ضػبيت ًػبة هوطض زض هبزُ 

 .تػَيت سيبستْبي هطثَـ ثِ ًحَُ حوبيت اظ تحويوبت ٍ تَسؼِ غٌبيغ الٌتطًٍيي -11

اذص تػوين ًسجت ثِ ّط هَؾَع زيگطي ًِ اظ قطف ضييس هجوغ ػوَهي يب ّيأت هسيطُ ضطًت هكطح  -12

 .هي گطزز ٍ ضسيسگي ثِ آى قجن هبًَى يب اسبسٌبهِ زض غالحيت هجوغ ػوَهي ثبضس

 ًلط ػؿَ هَظق هي ثبضس ًِ يي ًلط اظ آًبى تَسف ّيأت 5 اػؿبي ّيأت هسيطُ ضطًت هتطٌل اظ – 11مادٌ 

ّيأت هسيطُ اظ ثيي ذَز يب ذبضج اظ ّيأت هسيطُ كطزي ضا ثِ . هسيطُ ثِ ػٌَاى ضييس ّيأت هسيطُ اًتربة هي ضَز
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اػؿبء ّيأت هسيطُ ضطًت اظ اكطازي ًِ زاضاي تحػيالت ػبلي ٍ سَاثن . ػٌَاى هسيطػبهل اًتربة هي ًوبيس

 .هسيطيت ثبضٌس ثِ هست زٍ سبل هٌػَة هي  ضًَس ٍ اًتربة هجسز آًبى ثالهبًغ است

 هسيطػبهل ٍ اػؿبي ّيأت هسيطُ ضطًت ػالٍُ ثط ضػبيت هبًَى ضاجغ ثِ هٌغ هساذلِ ٍظضاء ٍ ًوبيٌسگبى -1تثصرٌ 

حن ًساضًس ثِ قَض هستوين يب ؿيط هستوين زض - 1337هػَة - هجلس ٍ ًبضهٌساى زض هؼبهالت زٍلتي ٍ ًطَضي

 .هؼبهالت ضطًت سْين ضًَس

زض سبيط ضطًتْبي هبزض  (هَظق ٍ ؿيطهَظق) اػؿبي ّيأت هسيطُ ضطًت حن پصيطش ّيچ سوتي -2تثصرٌ 

 .ترػػي ٍ ضطًتْبي ظيطهجوَػِ آًبى ضا ًساضًس

 : ثِ ضطح ظيط هي ثبضس وظايف و اختيارات هيأت مذيره -12مادٌ 

 .پيگيطي ثطًبهِ ّب ٍ قطح ّبي هػَة زض حسٍز ّسف ّبي ضطًت -1

 .اجطاي هػَثبت ٍ تػويوبت هجوغ ػوَهي ضطًت -2

ثطضسي، تْيِ ٍ تٌظين ثَزجِ ٍ ثطًبهِ تلػيلي ضطًت جْت اضائِ ثِ هجوغ ػوَهي ثطاي تػَيت ٍ ًظبضت زض  -3

 .حسي اجطاي ثَزجِ ٍ ثطًبهِ هػَة

ثطضسي ٍ تبئيس گعاضش ػوليبت سبالًِ ّيأت هسيطُ ٍ غَضت ّبي هبلي ضطًت ثطاي تسلين ثِ حسبثطس  -4

 .هستول ٍ ثبظضس هبًًَي

ِ گصاضي ٍ هبلي ٍ هؼبهالتي ٍ استرساهي ٍ ًحَُ اػكبي ًوٌْبي ثالػَؼ ٍ  -5 ِ ّبي سطهبي تْيِ ٍ تٌظين آييي ًبه

 .تسْيالت هبلي جْت پيطٌْبز ثِ هجوغ ػوَهي ثطاي تػَيت

ِ ضيعي ًطَض جْت تبييس -6  .تْيِ تطٌيالت ضطًت ٍ اضائِ آى ثِ سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبه

ِ ّبي زاذلي ضطًت ثبيس ثِ تػَيت ّيأت هسيطُ ثطسس -7  .اتربش تػوين زض هَضز هطاضزازّبيي ًِ قجن آييي ًبه

اضجبع زػبٍي هَضز اذتالف ثِ زاٍضي ٍ ّوچٌيي پيطٌْبز غلح زػبٍي ضطًت ثِ هجوغ ػوَهي ثب ضػبيت  -8

 .اغل يٌػس ٍ سي ٍ ًْن هبًَى اسبسي جوَْضي اسالهي ايطاى

ِ ّبي زاذلي ٍ زستَالؼولْبي اجطايي ٍ اضائِ ثِ هجوغ ػوَهي جْت تػَيت -9  .تػَيت آييي ًبه

پيطٌْبز زض ذػَظ گطكتي ٍام زاذلي ٍ ذبضجي ٍ استلبزُ اظ تسْيالت ثبًي ّب ٍ هَسسبت اػتجبضي ؿيط  -10

 .ثبًٌي ٍ سبيط ضٍضْبي تبهيي هبلي هَضز ًيبظ ثِ هجوغ ػوَهي

 .ثطضسي اضائِ پيطٌْبزات زض هَضز تبسيس ضؼت يب  ًوبيٌسگي ضطًت جْت تػوين گيطي ثِ هجوغ ػوَهي -11

 ثبالتطيي هوبم اجطايي ضطًت است ًِ تَسف ّيأت هسيطُ اًتربة هي گطزز ٍ زاضاي  مذيرعامل– 13مادٌ 

ِ ّبي  اذتيبضات الظم ثطاي اًجبم ًليِ اهَض ضطًت زض چبضچَة ثَزجِ ٍ ثطًبهِ  هػَة ٍ اسبسٌبهِ ٍ آييي ًبه

 :هطثَـ ثِ هػَثبت هجوغ ػوَهي ٍ هػَثبت ّيأت هسيطُ هي ثبضس ٍ زاضاي ٍظبيق ٍ اذتيبضات ظيط ًيع ذَاّس ثَز
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اجطاي هػَثبت ٍ تػويوبت هجوغ ػوَهي ٍ ّيأت هسيطُ ٍ اًجبم ًليِ اهَضازاضي ٍ اجطايي ضطًت زض  -1

 .حسٍز ثَزجِ هػَة

ِ ّبي تػَيت ضسُ -2  .تْيِ ٍ تأهيي تساضًبت ثطاي اًجبم ثطًبه

ِ ّبي هػَة ضطًت -3 ِ ضيعي زض جْت ثطًبه  .قطح ٍ ثطًبه

ًوبيٌسگي ضطًت زض هطاجغ هؿبيي ٍ ازاضي ٍ ّوچٌيي زض هوبثل سبيط اضربظ حويوي ٍ حوَهي ثب حن  -4

 .ًيبثت ؿيط

ِ ّبي  -5 ضسيسگي ٍ اذص تػوين زضثبضُ ًليِ اهَض ازاضي، آهَظضي، استرساهي ٍ اذطاج ًبضًٌبى قجن آييي ًبه

 .زاذلي ضطًت

 .تْيِ ٍ تٌظين غَضتْبي هبلي ٍ گعاضش ػولٌطز سبالًِ ضطًت -6

قطح اهبهِ زػَي ػليِ اضربظ اػن اظ حويوي ٍ حوَهي ٍ هؤسسبت ٍ ضطًتْبي زٍلتي ٍ ؿيطزٍلتي زض  -7

هَاضز لعٍم ٍ زكبع اظ ًليِ زػبٍي ًِ ػليِ ضطًت اهبهِ ضسُ ٍ اهبهِ زػَي هتوبثل، ٍضٍز ثبلث ٍ زكبع اظ 

 . زػبٍي هتوبثل زض توبم هطاجغ

 .اًجبم سبيط اهَضي ًِ ثطاي پيطجطز ّسف ّبي ضطًت ؾطٍضي است -8

 هسيطػبهل هي تَاًس هسوتي اظ اذتيبضات ذَز ضا ثِ هَجت اثالؽ ًتجي ثِ ّط يي اظ اػؿبء ّيأت هسيطُ يب -تثصرٌ

 .سبيط هسيطاى اضضس ضطًت ثِ تطريع ٍ هسئَليت ذَز تلَيؽ ًوبيس

اػؿبي هجوغ ػوَهي ػبزي زض غَضت ػسم استلبزُ اظ سبظهبى حسبثطسي، سبالًِ اظ هيبى حسبثساضاى  – 14مادٌ 

 . ضسوي يي يب چٌس ًلط ضا ثِ ػٌَاى حسبثطس ٍ ثبظضس ثطاي هست يي  سبل اًتربة هي ًٌس

حسبثطس ثبيس زضثبضُ غحت غَضتْبي هبلي ًِ هسيطاى ثطاي تسلين ثِ هجوغ ػوَهي تْيِ هي ًٌٌس ٍ ّوچٌيي 

ِ اًس اظْبض ًظط ًوَزُ ٍ گعاضش  زضثبضُ غحت هكبلت ٍ اقالػبتي ًِ هسيطاى زض اذتيبض هجوغ ػوَهي گصاضت

گعاضش ثبظضس ثبيس حساهل زُ ضٍظ هجل اظ . جبهؼي ضاجغ  ثِ ٍؾغ ضطًت ثِ هجوغ ػوَهي ػبزي تسلين ًٌس

 .تطٌيل هجوغ ػوَهي ػبزي جْت اػؿبء هجوغ ػوَهي اضسبل گطزز

تػويوبتي ًِ ثسٍى گعاضش ثبظضس ضاجغ ثِ غَضتْبي هبلي ضطًت اظ قطف هجوغ ػوَهي اتربش ضَز اظ زضجِ 

 .اػتجبض سبهف ذَاّس ثَز

 حسبثطس هستول ٍ ثبظضس هي تَاًس ّطگًَِ ضسيسگي ٍ ثبظضسي الظم ضا زض ّط هَهغ اًجبم زازُ ٍ اسٌبز -15مادٌ 

 .ٍ هساضى ٍ اقالػبت هطثَـ ثِ ضطًت ضا هكبلجِ ًطزُ ٍ هَضز ضسيسگي هطاض زّس
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 چٌبًچِ حسبثطس هستول ٍ ثبظضس زض ؾوي ثبظضسي اضٌبالتي ضا هالحظِ ًوبيس، هٌلق است هطاتت ضا -16مادٌ 

ًتجبً ثِ اقالع هسيطػبهل ثطسبًس ٍ اگط ًسجت ثِ ضكغ اضٌبل اهسام ًطس هي تَاًس هَؾَع ضا ثِ هجوغ ػوَهي 

 .گعاضش ًوبيس

 حسبثطس هستول ٍ ثبظضس هبًًَي حن ًساضز زض اهَض جبضي ضطًت هساذلِ ًوبيس ٍ ثبيس ٍظبئق ذَز ضا -17مادٌ 

 .قَضي اًجبم زّس ًِ اذاللي زض ًبض جبضي ضطًت ايجبز ًٌوبيس

غَضتْبي هبلي ضطًت ّوطاُ ثب . سبل هبلي ضطًت اظ اٍل كطٍضزيي تب پبيبى اسلٌس هبُ ّط سبل هي ثبضس – 18مادٌ 

گعاضش ػوليبت سبالًِ ّيأت هسيطُ ثبيس زض هَػس هوطض ثِ حسبثطس هستول ٍ ثبظضس هبًًَي ضطًت زازُ ضَز ٍ 

 .حسبثطسبى هٌللٌس گعاضش ذَز ضا زض هَاػس هبًًَي هطثَـ ثِ هجوغ ػوَهي تسلين ًوبيٌس

 : هٌبثغ هبلي ضطًت اظ هحل ّبي ظيط تأهيي هي گطزز– 19مادٌ 

 .ثَزجِ ػوَهي -1

 .ّسايبي اضربظ حويوي ٍ حوَهي ثب ضػبيت هَاًيي ٍ هوطضات هطثَـ -2

پطزاذت ٍاحسّبيي ًِ ثب ًوي هبلي ٍ تسْيالت اػكبيي ضطًت كؼبليت هي ًوبيٌس قجن هطاضزازّبي  -3

 .كي هبثيي

 .اكعايص سطهبيِ اظ هٌبثغ زاذلي ٍ ذبضجي -4

 .سبيط هَاضز هجبظ -5

سَز ٍيژُ ضطًت پس اظ ٍؾغ ًسَض هبًًَي، ّوَاضُ ثِ سطهبيِ ضطًت ثطاي توَيت كؼبليت غٌسٍم  – 20مادٌ 

 .اؾبكِ ذَاّس ضس

ِ ّبي هطثَـ ضا تْيِ ٍ  -21مادٌ   ضطًت هٌلق است حساًثط ظطف ضص هبُ اظ تبضيد اثالؽ ايي اسبسٌبهِ آييي ًبه

ِ ّبي هصًَض ثِ تػَيت ًطسيسُ هوطضات كؼلي ثطاي تػَيت  ثِ هجوغ ػوَهي تسلين ًوبيس ٍ تب هَهؼي ًِ آييي ًبه

. ضطًت اجطا ذَاّس ضس

 

 شًراي وگُثان تٍ تاييد شًراي ياد شدٌ 14/4/1382 مًرخ 3503/30/82ايه اساسىامٍ تٍ مًجة وامٍ شمارٌ 

. رسيدٌ است
 

 محمدرضا عارف

 معاين ايل رئيس جمًُر

 


