
 

 اساسٌاهِ اًجوي شرکتْای صٌعت پخش استاى گیالى

  17 از 1 صفحهاساسىامه اوجمه 

 اساسٌاهِ
 " گیالىشرکتْای صٌعت پخش استاى  اًجوي "

 کلیات –فصل اٍل 

 اّذاف ٍ هَضَع فعالیت:  -1هادُ 

   

هٌافغ جاهؼِ ًیض تِ هٌظَس حفظ حمَق ٍ هٌافغ هطشٍع ٍ لاًًَی ٍ تْثَد ٍضغ التصادی اػضاء کِ خَد هتضوي حفظ 

ضشکت ّای پخص استاًی، هٌطمِ ای ٍ گشدد تا  تطکیل هی گیالىاستاى صٌؼت پخص ضشکت ّای تاضذ، اًجوي  هی

ّای پخص سشاسشی تَصیغ کٌٌذُ کاالّای هصشفی پش گشدش، هاًٌذ غزایی، داسٍیی، لَاصم هصشفی  ضشکتضؼة 

سا دس جْت ًیل  ٍ دخاًیات سٍاًکاس صٌؼتی سٍغي ّای حشیش،،لَاصم خاًگی، لَاصم التپضضکی، آسأیطی، تْذاضتی، ضَیٌذُ 

 .دّذ ٍ هطاتك تا هفاد ریل تطکیل هی گشددتِ اّذاف هطشٍحِ تحت پَضص خَد لشاس 

  ًام: -2هادُ 
  " گیالنشرکت های صىعت پخش استان  اوجمه "

 َّیت: -3هادُ 
ًبهیذُ هی ضَد، دس  ”اًجوي “وِ دس ایي اسبسٌبهِ اختػبساً   " گیالن اوجمه شرکت های صىعت پخش استان "

ٍ  15/12/1369اتبق ثبصسگبًی، غٌبیغ ، هؼبدى ٍ وطبٍسصی ایشاى )هػَة  تطىیل ( لبًَى 5اجشای ثٌذ )ن ( هبدُ ) 

ش هحیظ وست ٍ لبًَى ثْجَد هستو 5ٍ هبدُ  وِ دس ایي اسبسٌبهِ اختػبساً اتبق ایشاى ًبهیذُ هی ضَد (15/9/1373اغالحیِ 

وبس  ٍ  ثب هَافمت ٍ ًظبست اتبق ایشاى تطىیل هیطَد ٍ داسای ضخػیت حمَلی ٍ هبلی هستمل هی ثبضذ ٍ ثػَست 

 غیشسیبسی ٍ غیشاًتفبػی فؼبلیت هی ًوبیذ. 

 تابعیت:  -4هادُ 

 ایشاًی است. ”ًجويا “تبثؼیت 

 اقاهتگاُ:  -5هادُ 
 هی ثبضذ. گیالى دس هشوض استبى "وي اًج "البهتگبُ لبًًَی

 اختیبسات ّیأت هذیشُ هی ثبضذ. اص  استبىدس  "اًجوي "البهتگبُ  تغییش  تبصره: 
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ثب اهضبی هجبص هشاتت دس سٍصًبهِ وثیشاالًتطبس هٌتخت آگْی هی ضَد ٍ ًیض وتجبً  ”ًجويا “دس غَست تغییش البهتگبُ لبًًَی 

 وطبٍسصی ایشاى خَاّذ سسیذ.ثِ اعالع اتبق ثبصسگبًی، غٌبیغ ، هؼبدى ٍ اًجوي 

 فعالیت: جغرافیایی  هحذٍدُ -6هادُ 
 هحذٍدُ جغشافیبیی استبى است.  "اًجوي  "هحذٍدُ جغشافیبیی فؼبلیت 

 ٍٍ تأییذ اتبق ثبصسگبًی، غٌبیغ، هؼبدى ٍ وطبٍسصی ایشاى  هجوغ ػوَهی ػبدی  تَاًذ پس اص تػَیت هیاًجوي 

 ضْشستبًْب ًوبیٌذگی دایش وٌذ.  دساًجوي هلی 

  , اتبق ثبصسگبًی، غٌبیغ، هؼبدى ٍ وطبٍسصی ایشاىّبی اجشایی  ًبهِ : ضشایظ تطىیل ًوبیٌذگی ثبیذ هغبثك ثب آییيتبصره 

 . ثبضذاًجوي هلی ضشوت ّبی غٌؼت پخص ایشاى 

 هذت فعالیت :  -7هادُ 
 اص تاسیخ ثبت دس اتاق باصسگاًی ، صٌایع ، هعادى ٍ کشاٍسصی ایشاى ًاهحذٍد است.  "اًجوي "هذت فعالیت 

 

 ٍظائف ٍ اختیارات –فصل دٍم 

 عبارتٌذ از:  "اًجوي  "ٍظایف ٍ اختیارات  -8هادُ 
 ؛  تالش ثشای سبهبًذّی اهَس هشتجظ ثب هَضَع فؼبلیت -8-1

 . تحت پَضص ٍ یا هٌطمِسطح استاى  حفظ، حوایت ٍ تَسؼِ صٌؼت پخص دس   -8-2

دس جْت استمشاس ًظام هذٍى، هطلَب ٍ ٍ ّوکاسی تا اًجوي هلی صٌؼت پخص ایشاى تثادل ًظش تیي اػضاء  -8-3

 . صحیح تَصیغ ٍ تذٍیي استاًذاسدّای الصم جْت صٌؼت پخص

پخص ضشکتْای ّای ًاسالن ٍ فشاّن آٍسدى صهیٌِ ّای سلاتت ساصًذُ تیي  کَضص دس جْت جلَگیشی اص سلاتت -8-4

 .تحت پَضص استاًی ٍ هٌطمِ ای

سشاسشی  ٍاجذ ٍ ضؼة ضشکت ّای پخص  ، هٌطمِاستاًیّای پخص  فؼالیت تشای جزب ٍ هطاسکت ضشکت  -8-5

 .استاًی ضشایط جْت ػضَیت دس اًجوي

  ایشاى ًظاست ٍ کٌتشل تش حسي اجشاء کلیِ دستَسالؼول ّا ٍ اتالغیِ ّای صادس تَسط اًجوي هلی صٌؼت پخص -8-6
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 ؛اًجوي هَضَع فؼبلیتهطبسوت گشٍّی دس تػوین سبصی ّب ٍ تػوین گیشیْب ٍ تْیِ ٍ تٌظین پیطٌْبدّبی هشتجظ ثب  -8-7

ایجبد استجبط ثب ثبًىْب ٍ سبصهبًْبی اػتجبسی وطَس ٍ ّوچٌیي سبصهبى ّبی هبلی ٍ پَلی ثیي الوللی دس لبلت لَاًیي  -8-8

 تسْیل ٍ گستشش خذهبت ٍ تسْیالت هبلی ثِ اػضب؛جوَْسی اسالهی ایشاى ثب ّذف 

ٍ اعالع سسبًی اص عشیك ایجبد ضجىِ اعالع  ”اًجوي “ایجبد ثبًه اعالػبتی دس صهیٌِ ّبی هشتجظ ثب اّذاف ٍ ٍظبیف  -8-9

 سسبًی ٍ ًطش وتت، هجالت ٍ ثشٍضَسّبی تخػػی ٍتجبدل اعالػبت هشثَعِ؛

 ؛دس سغح استبىاًجوي  "اًجبم فؼبلیت ّبی ػلوی ٍ تحمیمبتی هشتجظ ثب هأهَسیت  -8-10

اسائِ خذهات ٍ   ِ خذهبت حمَلی ٍ هطَستی ثِ ایطبىهطتشن اػضب ٍ اسائ هطشٍع ٍ لبًًَی حوبیت اص هٌبفغ -8-11

با ًْادّای داخلی ٍ  " اًجوي "هشاٍسُ ای بشای اًعماد لشاسدادّا ، تفاّن ًاهِ ّا ٍ پشٍتکل ّای فٌی بیي اعضاء 

 خاسجی

 ؛ هَضَع فؼبلیت تَلیذ ٍ غبدسات ،تطَیك ٍ حوبیت اص سشهبیِ گزاسی هطتشن دس غٌؼت -8-12

 ایجبد فشغت ّبی ّوىبسی ٍ تَسؼِ فؼبلیت ثشای اػضبء؛. -8-13

 ؛اًجوي هَسد ًیبصهطبسوت دس تذٍیي ٍ اجشای استبًذاسدّبی هَسد ًیبص ٍ اًجبم وٌتشل ّبی ویفی ٍ ستجِ ثٌذیْبی  -8-14

 جْت استفبدُ اص خذهبت ٍ تسْیالت لبثل اسائِ؛ هشاجغ ریػالحهؼشفی اػضبء ثِ  -8-15

ثشگضاسی دٍسُ ّبی آهَصضی  هَسد ًیبص اػضبء ٍ ثشگضاسی ّوبیص ّبی تخػػی ٍ هیضگشدّب ٍ ّوچٌیي حضَس دس  -8-16

 ؛هَضَع اًجوي هشتجظ ثبّوبیص ّبی هختلف داخلی ٍ خبسجی ٍ تشجوِ ٍ تبلیف همبالت 

 ؛”اًجوي “ثشگضاسی ٍ یب حضَس دس ًوبیطگبّْبی داخلی ٍ خبسجی هشتجظ ثب هأهَسیت  -8-17

ّیبت ّبی تجبسی ٍثبصاسیبثی اصوطَسّبی  هیضثبًیاػضام ّیئت ّبی تجبسی ٍ ثبصاسیبثی ثِ وطَسّبی خبسجی ٍ ًیض  -8-13

 خبسجی؛

ٍ ًظبستْبی هؤثش دسٍى اػضب ثب یىذیگش اص عشیك ّوبٌّگی  وبسسفتبسّبی خالف اخالق وست ٍ اص اًجبم  پیطگیشی -8-18

 ؛وویتِ اًضجبعی اتبق ایشاى استفبدُ اص ظشفیتٍ  تطىلی

اص عشیك تأسیس سبصهبًْبی داٍسی تحت ًظبست هشوض داٍسی وَضص ثشای سفغ اختالفبت فی هبثیي فؼبلیي هشثَعِ  -8-19

 ؛اتبق ایشاى
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سبلِ تَسؼِ التػبدی، لبًَى  5ایجبد ثستش ٍ سبصٍوبس الصم جْت پزیشش ٍظبیف اجشایی دٍلت وِ دساجشای لَاًیي  -8-20

تفَیض  هی ضَد ٍ اجشای غحیح ٍظبیف تفَیض ضذُ ٍ  ”اًجوي “ٍ دیگش لَاًیي هشثَعِ  ثِ  44اجشای سیبستْبی اغل 

 اسایِ گضاسش ػولىشد ثِ دستگبّْبی هشثَعِ؛

 ٍ سػبیت ضئَى تجبسی وطَس؛ ثِ اجشای غحیح ای همیذ ٍ هلضم ًوَدى اػضبوَضص ثش -8-21

اعالع سسبًی ٍ پیگیشیْبی حمَلی ثشای جلَگیشی اص تَلیذ هحػَالت غیشاستبًذاسد ٍ تملجی ٍ لبچبق ثب ّوىبسی ٍ  -22 –8

 هؼبضذت ًْبدّب ٍ سبصهبًْبی هسئَل؛

صهبًْبی تخػػی ، هٌغمِ ای ٍ ثیي الوللی دس استجبط ثب ّوبٌّگی ٍ ووه دس هؼشفی اػضبء جْت ػضَیت دس سب -8-23

 فؼبلیتْبی اًجوي ؛

 صیاًت اص حمَق هعٌَی اعضاء اص عشیك هشاجع ٍ ًْادّای لاًًَی ریشبظ ؛ -8-42

 

 فصل سَم ـ عضَیت ٍ شرایط آى

 عضَیت ٍ شرایط آى : ـ 9هادُ 

ضشوتْبی پخص استبًی ، هٌغمِ ای ، ًوبیٌذگبى ضؼت ضشوتْبی پخص سشاسشی ٍ ضشوتْبی پخص هجبصی ولیِ 

 هَضَع فؼبلیت اًجوي هیتَاًٌذ ثب داضتي ضشایظ صیش ثِ ػضَیت اًجوي دسآیٌذ: استجبط ثبدس  فؼبلیي)تجبست الىتشًٍیه ( ٍ 

 داضتي تبثؼیت ایشاًی  –الف 

 ت ػضَیت  هؼتجش دس اتبلْبی ثبصسگبًی، غٌبیغ، هؼبدى ٍ وطبٍسصی وطَسداسا ثَدى وبست ثبصسگبًی یب وبس -ة

فٌبٍسی  –ساُ ٍ ضْش سبصی -ثْذاضت –ٍصاست خبًِ ّبی غٌؼت ،هؼذى،تجبست داسا ثَدى هجَص ّبی الصم اص  –ج 

 اعالػبت دس خػَظ تَصیغ وبال .

 سػبیت هفبد اسبسٌبهِتؼْذ ثِ پزیشش ٍ   –د 

 ػضَیت سبلیبًٍِسٍدیِ ٍ حك ـ پشداخت ّ 

ضشایظ ػضَیت سا اص دست ثذّذ یب ثِ دلیل هحشٍهیت اجتوبػی ثش هجٌبء احىبم   ّش یه اص  اػضب دس غَستیىِ - 1تبصره 

 هی گشدد . تؼلیكػضَیت ایطبى تب احشاص هجذد ضشایظ فَق  هشاجغ لضبیی جوَْسی اسالهی ایشاى،لغؼی 
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آیذ. دس غَست  ظ ػضَیت ثَجَد هییشدیذى ّش یه اص ضشاگ صایلتؼلیك ًَػی تَلف ػضَیت است وِ ثب  -2تبصره 

ضَد،  اػبدُ ضشط صایل ضذُ، هجذداً ػضَیت ٍاجذ اػتجبس خَاّذ ضذ ٍ ػضَ هحك ثِ استفبدُ اص حمَق لبًًَی خَیص هی

 هٌَط ثِ ایٌىِ حك ػضَیت ٍ دیگش تؼْذات هبلی خَد ًسجت ثِ اًجوي سا ثشای ول دٍسُ تؼلیك پشداخت ًوبیذ.

ظ ػضَیت خَد سا اص دست ثذٌّذ حك ضشوت دس هجبهغ ػوَهی، سأی یـ آى دستِ اص اػضبء وِ ثِ ّشدلیل ضشا3صره تب

 سا ًخَاٌّذ داضت. ”اًجوي “دادى ٍ ًبهضد ضذى ثشای اسوبى ٍ استفبدُ اص خذهبت 

وتجی ثِ ّوشاُ وبست ًوبیٌذگبى ضؼت ضشوت ّبی پخص سشاسشی یب هٌغمِ ای دس استبى ثب اسائِ هؼشفی ًبهِ  – 4تبصره 

  ضشوت پخص سشاسشی هغجَع هی تَاًٌذ ثِ ػضَیت دس اًجوي ًبئل گشدًذ هؼتجش ػضَیت/ثبصسگبًی

 ـ ٍظایف اعضاء :  11هادُ 

ٍ همیذ ثِ  هجبهغ ػوَهی بتهػَث ٍ ولیِ اػضبی اًجوي هَظف ثِ سػبیت هفبد اسبسٌبهِ ٍ همشسات ٍ آییي ًبهِ ّب

 هی ثبضٌذ. "اًجوي " ّوىبسی جْت دستیبثی ثِ اّذاف  

 

 ارکاى  –فصل چْارم 

 عبارتٌذ از:  ”اًجوي “ارکاى  -11هادُ 
 هجوع عوَهی؛ -

 ّیات هذیشُ؛ -

 باصسس. -

 هجوع عوَهی:  -12هادُ 
 هیجبضذ. ”اًجوي “ حمَلی یب ًوبیٌذگبى سسوی اػضبی حمیمی هجوغ ػوَهی ثبالتشیي هشجغ تػوین گیشی ٍهتطىل اصاػضبء

ٍ  دُ سٍصدػَت ّش ًَثت اص هجبهغ ػوَهی ثب یىجبس دسج آگْی دس جشایذ وثیشاالًتطبس هٌتخت اًجوي ٍ حذالل  -12-1

جلسِ، سٍص، سبػت ٍ هحل ثشگضاسی ٍ همبم دػَت وٌٌذُ دلیك حذاوثش چْل سٍص لجل اص تبسیخ جلسِ ٍ ثب اػالم دستَس 

 فبوس  بایویل ٍ یاص عشیك ای تَسظ همبم دػَت وٌٌذُ ثشای اػضبء  هجوغ غَست هی پزیشد. ضوٌبً دػَتٌبهِ جذاگبًِ

ًبهِ گشدد. ّوضهبى ثب اًتطبس آگْی دػَت دس جشایذ وثیش االًتطبس هٌتخت، همبم دػَت وٌٌذُ ثبیذ اص عشیك  اسسبل هی

 شاى ّوبٌّگی ًوبیذ.تطىل ّبی اتبق ای هؼبًٍت بث استبى ٍ اًجوي هلی تحَیل ثِ دثیشخبًِ اتبق هىتَة ثب اهضبی هجبص ٍ 
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ثبیذ ػضَ  ٍ وبًذیذ ضذى ٍ اًطبء سأی جْت ضشوت دس هجبهغ ػوَهی ”اًجوي “دس ضشوت استبًی ًوبیٌذُ ّش  -12-2

هؼشفیٌبهِ اص سَی ضشوت خَد ثبضذ. ًوبیٌذُ هضثَس هىلف است ضخػبً ٍ  ثِ ّوشاُّیبت هذیشُ یب هذیشػبهل ػضَ هشثَعِ 

ٍ  ًوبیٌذگبى ضؼت ضشوتْبی پخص سشاسشی اغبلتبً دس هجبهغ ضشوت وشدُ ٍ اجبصُ تَویل ایي حك سا ثِ غیش ًذاسد. ضوٌبٌ 

 . بصُ تَویل ثِ غیش سا ًذاسًذثب اسائِ هؼشفی ًبهِ وتجی ضشوت هغجَع هی ثبیست اغبلتب دس جلسِ حضَس یبثٌذ ٍ اجهٌغمِ ا ی 

ثػَست ػلٌی هی ثبضذ هگش صهبًی وِ سأی گیشی ثشای اًتخبة یب ػضل  ”اًجوي “اخز سای دس هجبهغ ػوَهی  -12-3

 ش اسبس سای اوثشیت اص حبضشاى هجوغ سای ثِ اػالم وتجی آساء دادُ ضَد.ٍ یب ث  اػضبی ّیأت هذیشُ ٍ ثبصسسبى ثبضذ

ًوبیٌذُ اتبق ایشاى سسویت جلسِ سا اػالم ٍ ثالفبغلِ اص هیبى اػضبی حبضش ًسجت ثِ اًتخبة ّیأت سییسِ هجوغ  -12-4

سأی گیشی خَاّذ وشد. سپس ّیأت سئیسِ ثِ غَست ًسجی هشوت اص یه سئیس، دٍ ًبظش ٍ یه هٌطی ثشای اداسُ جلسِ، 

 هٌتخت اداسُ جلسِ سا ثِ ػْذُ هی گیشد.

 ثشای ولیِ اػضبء الصم االتجبع هی ثبضذ.  ثب تبییذ اتبق ایشاى ”اًجوي “هجوغ دس چْبسچَة اسبسٌبهِ هػَثبت  -12-5

هٌطی جلسِ هَظف است غَستجلسِ ای هطتول ثش ولیِ هػَثبت هجوغ سا تٌظین ٍ هٌضن ثِ فْشست اػضبی حبضش  -12-6

 ثِ اهضبی ّیأت سئیسِ هجوغ ٍ ًوبیٌذُ اتبق ایشاى ثشسبًذ.

( ثؼٌَاى ًبظش ضشٍسی است ٍ الؼبدُ ، هؤسس، فَقًوبیٌذُ اتبق ایشاى دس ولیِ جلسبت هجوغ ػوَهی)ػبدی حضَس -12-7

 ثذٍى حك سای اظْبس ًظش خَاّذ ًوَد.

هٌضن ثِ فْشست حبضشیي دس الؼبدُ(  )ػبدی، هؤسس، فَقثبیذ غَستجلسبت هجبهغ ػوَهی ”اًجوي “دثیشخبًِ  -12-8

 جلسبت سا ثشای اتبق ایشاى اسسبل ًوبیذ. 

ّبیی وِ هتضوي هَاسد  غَستجلسبت هجبهغ ػوَهی ٍ یب ّیأت هذیشُ تطىل ٍ تبییذ پزیششتَاًذ اص  اتبق ایشاى هی -13-8

 یب اسبسٌبهِ ٍ یب لَاػذ هسلن لبًًَی ثبضذ اجتٌبة ًوبیذ.تطىلْبی التػبدی ًبهِ  ًمض آییي

 دػَت اص ًوبیٌذُ اًجوي هلی دس ولیِ جلسبت هجبهغ ػوَهی ػبدی، فَق الؼبدُ ٍ هَسس الضاهی است . -13-9

 هجاهع عوَهی بر دٍ ًَعٌذ:  -13هادُ 
 هجوغ ػوَهی ػبدی، -

 هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ. -
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           تطىیل  12هبِّ اٍل سبل هبلی ٍفك هبدُ  چْبس  ظشف  تشجیحبًهجوغ ػوَهی ػبدی یه ًَثت دس سبل ٍ  -14هادُ 

 هی گشدد. تطىیل هجوغ ػوَهی ػبدی ثغَس فَق الؼبدُ ثِ ّش تؼذاد وِ الصم ثبضذ ثالهبًغ است. 

 ٍظایف هجوع عوَهی عادی: -15هادُ 
 ّیأت هذیشُ؛ اجشایی ٍ هبلیاستوبع گضاسش ػولىشد  -15-1

 استوبع گضاسش ثبصسس؛ -15-2

 ؛”اًجوي “تػَیت گضاسش ػولىشد اجشایی، هبلی ٍ تشاصًبهِ سبلیبًِ  ٍثشسسی  -15-3

 استوبع گضاسش ّیأت هذیشُ پیشاهَى ثشًبهِ ٍ ثَدجِ سبل هبلی جذیذ؛ -15-4

 ٍدستَسالؼول ّب ٍ آئیي ًبهِ ّبی پیطٌْبدی  ثَدجِ ،ثشًبهِ ،تػَیت هجلغ ٍسٍدیِ، حك ػضَیت سبلیبًِ اػضبء -15-5

 ؛ هذیشُ ّیأت

 فشدی یب جوؼی اػضبی اغلی یب ػلی الجذل ّیئت هذیشُ؛یب لجَل استؼفبء اًتخبة یب ػضل  -15-6

 ثبصسسبى اغلی یب ػلی الجذل؛یب لجَل استؼفبء اًتخبة یب ػضل  -15-7

 . وثیشاالًتطبساًتخبة سٍصًبهِ  -15-8

 .ًجبضذهَاسدی وِ دس غالحیت هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ  سبیش -15-9

 سٍص پیص اص تبسیخ هجوغ گضاسضْبی خَد سا آهبدُ ٍ جْت ثشسسی ثِ ثبصسس 20ّیأت هذیشُ هی ثبیست حذالل  :1تبصره

ثبصسس هی تَاًذ جْت هغبثمت گضاسش ّب، اسٌبد ٍ هذاسن غشفبً ثب حضَس دس هحل دثیشخبًِ ًسجت ثِ اسائِ ًوبیذ. اًجوي

 الذام ًوبیذ. ّبی الصم  ثشسسی

 ٍ حسبة سَد ٍ صیبى سبل هبلی هؼتجش ًخَاّذ ثَد.  تشاصًبهِثذٍى لشائت گضاسش ثبصسس، اتخبر تػوین ًسجت ثِ : 2تبصره

ّبی هبلی ثِ تػَیت هجوغ ًشسذ ّیأت  ػولىشد ّیأت هذیشُ یب غَست ػبدیدس غَستیىِ دس هجوغ ػوَهی  -16هادُ

ام ٍ ثِ هجوغ گضاسش ًوبیذ ٍ دس غَست ػذم هذیشُ هىلف است ظشف هذت یه هبُ ًسجت ثِ ثشعشف وشدى ایشادات الذ

ثِ عَس  12ثب سػبیت همشسات هبدُ تَاًذ  تأییذ هجذد گضاسش هبلی ٍ ػولىشد ّیأت هذیشُ اص سَی هجوغ، هجوغ ػوَهی هی

 ضَد.  فَق الؼبدُ ثب دستَس اًتخبة ّیأت هذیشُ ثشگضاس هی

 
 



 

 اساسٌاهِ اًجوي شرکتْای صٌعت پخش استاى گیالى
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سٍص لجل اص اتوبم هذت هأهَسیت اػضبی ّیئت هذیشُ الذام ثِ ثشگضاسی هجوغ  30ّیئت هذیشُ ثبیستی حذالل  -17هادُ 

ثٌوبیذ. دس ّش غَست تب صهبى اًتخبة ّیبت هذیشُ جذیذ، ّیبت هذیشُ لجلی داسای هسئَلیت  12ػوَهی ػبدی ٍفك هبدُ 

 خَاّذ ثَد. 

 12یشُ یب ثبصسس ثب سػبیت هبدُ هجوغ ػوَهی ػبدی ثغَس فَق الؼبدُ دس هَالغ ضشٍسی ثِ دػَت ّیئت هذ -18هادُ 

 اسبسٌبهِ تطىیل هی گشدد.

هثجت ًػف  سأیهجبهغ ػوَهی ػبدی ثب حضَس اوثشیت ًسجی اػضب سسویت پیذا هی وٌذ ٍ هػَثبت آى ثب  -19هادُ 

دس غَست ًشسیذى جلسِ ثِ حذ ًػبة، ًَثت دٍم هجوغ حذاوثش ظشف  .ثؼالٍُ یه اػضبء حبضش دس جلسِ هؼتجش هی ثبضذ

اسبسٌبهِ ثشگضاس خَاّذ ضذ. جلسِ ًَثت دٍم هجوغ ثب حضَس ّش تؼذاد  12سٍص پس اص ًَثت اٍل ثب سػبیت هبدُ  20هذت 

 سسذ. ًػف ثِ ػالٍُ یه اػضبی حبضش ثِ تػَیت هی  هثجتسأی سسویت هی یبثذ ٍ تػویوبت آى ثب 

 هبخَرُ هی ثبضذ.غحیح آساء  ثِ اوثشیت ًسجیدس صهبى اًتخبثبت ّیبت هذیشُ ٍ ثبصسس، اًتخبة افشاد  تبصره:

 ٍظایف ٍ اختیارات هجوع عوَهی فَق العادُ:  -21هادُ  
 ؛”اًجوي “تغییش ٍ اغالح اسبسٌبهِ  -الف

 ٍ اًتخبة اػضبء ّیئت تػفیِ؛ ”اًجوي“اًحالل  -ة

  .ثشسذٍ اًجوي هلی ایشاى ّشگًَِ تغییش ٍ اغالح اسبسٌبهِ هی ثبیست ثِ تبییذ اتبق  تبصره:

سسویت پیذا هی وٌذ ٍ تػویوبت  ”اًجوي “هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ ثب حضَس حذالل دٍ سَم اػضبی اغلی  -21هادُ 

 هجوغ ثب دٍ سَم آساء هثجت اػضبی حبضش دس جلسِ هؼتجش خَاّذ ثَد. 

سٍص پس  20دسغَست ثِ حذ ًػبة ًشسیذى جلسِ هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ، ًَثت دٍم هجوغ حذاوثش ظشف  -22هادُ 

اسبسٌبهِ ثشگضاس خَاّذ ضذ. ًَثت دٍم هجوغ ثب حضَس  ًػف ثِ ػالٍُ یه اػضب  ٍ دس غیش  12ثت اٍل ثب سػبیت هبدُ اص ًَ

ایٌػَست دس ًَثت ثؼذ ثب ّش تؼذاد اص اػضبء سسویت هی یبثذ ٍ تػویوبت آى ثب آسای هثجت دٍ سَم اػضبی حبضش هؼتجش 

 خَاّذ ثَد.

وَهی تَسظ ثبصسس، هشاتت ثِ ّیأت هذیشُ اػالم ٍ ّیئت هذیشُ هىلف ثب تطخیع ضشٍست تطىیل هجوغ ػ -23هادُ 

 اسبسٌبهِ ثشای تطىیل هجوغ ػوَهی دػَت  12سٍص اص تبسیخ ٍغَل دسخَاست ثبصسس، ٍفك هبدُ  15است حذاوثش ظشف 
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ِ ثشگضاسی هجوغ اسبسٌبهِ الذام ث 12تَاًذ سأسبً ثب سػبیت هبدُ  ثؼول آٍسد. دس غَست استٌىبف ّیأت هذیشُ، ثبصسس هی

 ًوبیذ. 

ثب دسخَاست وتجی حذالل یه سَم اػضب هجٌی ثش تطىیل هجوغ ػوَهی ػبدی ثغَس فَق الؼبدُ ٍ یب هجوغ  ـ 24هادُ 

سٍص اص تبسیخ دسیبفت تمبضبی وتجی، اػضبء سا جْت تطىیل  20ػوَهی فَق الؼبدُ، ّیأت هذیشُ ثبیذ حذاوثش ظشف هذت 

است وٌٌذگبى هی تَاًٌذ دػَت هجوغ ػوَهی دػَت ًوبیذ. دس غَست استٌىبف ّیأت هذیشُ، دسخَ 12هجوغ عجك هبدُ 

دسیبفت تمبضبی وتجی، اػضب سا جْت تطىیل  اص تبسیخ سٍص 15سا اص ثبصسس ثخَاٌّذ ٍ ثبصسس هىلف است حذاوثش ظشف 

ٍ چٌبًچِ ثبصسس ًیض اهتٌبع وٌذ دسخَاست وٌٌذگبى هی تَاًٌذ دػَت هجوغ ػوَهی سا  ًوبیذدػَت  12عجك هبدُ   هجوغ

ثبیذ پس اص ثشسسی ٍ حػَل اعویٌبى اص ػذم تَجِ ّیأت هذیشُ ٍ ثبصسس ثِ دسخَاست استبى ثخَاٌّذ ٍ اتبق  ى استباص اتبق 

 اػضبء ًسجت ثِ دػَت اص اػضبء ثشای تطىیل هجوغ ػوَهی ثب سػبیت ولیِ تطشیفبت هٌذسج دس اسبسٌبهِ الذام ًوبیذ. 

پس اص سِ هشتجِ  استبىچٌبًچِ دس هْلت همشس دس اسبسٌبهِ، هجوغ ػوَهی ػبدی سبلیبًِ ثشگضاس ًگشدد، اتبق  -25هادُ 

 ، سأسبً ًسجت ثِ دػَت اص اػضب ٍ ثشگضاسی هجوغ الذام هی ًوبیذ.ثِ اًجوي اخغبس هىتَة ثِ فبغلِ یه هبُ

داسای  ”ًجويا “وِ ًوبیٌذُ آى دس اسوبى دس غَست استؼفبء اص ػضَیت، اخشاج ٍ یب اًحالل ػضَ حمَلی  -26هادُ 

 هٌتفی ٍ صایل خَاّذ ضذ.خَدثخَد است، هبهَسیت آى ًوبیٌذُ ًیض ثِ تجغ ٍی  تسو

پس اص اًتخبة دس اسوبى، ثِ ّش دلیلی اص ضشوت هتجَع خَد خبسج  ”اًجوي “چٌبًچِ ًوبیٌذُ ػضَ حمَلی  -27هادُ  

 ”داسد هؼضٍل ٍ ّیچگًَِ سوتی دس ”اًجوي “َد اص سوتی وِ دس ، ثِ خَدی خوتجی ضخع حمَلی گشدد، پس اص اػالم

 ٍ دس غَست ًیبص، ثشاثش همشسات، اًتخبثبت ثؼول خَاّذ آهذ. دػَتًخَاّذ داضت ٍ ػضَ ػلی الجذل   ”اًجوي

 ّیأت هذیرُ:  -28هادُ 
ثبضذ ٍ ثطشح ریل اًتخبة  ّیأت هذیشُ هسؤل اداسُ اهَس اًجوي استبًی ٍ حفظ حمَق ٍ هٌبفغ هطشٍع ٍ لبًًَی اػضبء هی

 هی گشدًذ:
 

ثب سأی هخفی اص ثیي اػضبیی ًفش ػضَ ػلی الجذل وِ   2ًفش ػضَ اغلی ٍ  7هشوت است اص  ”اًجوي “ّیأت هذیشُ  -1-28

 سبل سبثمِ فؼبلیت دس غٌؼت پخص هی ثبضٌذ ، ثطشح ریل اًتخبة هی گشدًذ :  3وِ حذالل داسای 
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ٍ اضخاظ حمَلی فؼال دس ضشکت ّای پخص استاًی  ػضَ ػلی الثذل اص تیي هذیشاىچْاس ػضَ اصلی ٍ یک  -1-1-28

 ٍ هٌطمِ ای ػضَ دس اًجوي استاًی

سِ ػضَ اصلی ٍ یک ػضَ ػلی الثذل اص تیي هذیشاى ٍ اضخاظ فؼال دس ضؼة ٍ یا هٌاطك ضشکت ّای پخص  -2-1-28

 سشاسشی ٍ هٌطمِ ای ػضَ دس اًجوي استاًی

 شات کاًذیذ دس ّیأت هذیشُ اًجوي استاًی تطشح ریل هی تاضذ : ضشایط ػضَیت ًف -2-28

 تاتؼیت هلی ٍ ایشاًی داضتِ تاضذ . (1

 . ًذاضتي ساتمِ هحکَهیت کیفشی کِ هستلضم هحشٍهیت اص حمَق اجتواػی تاضذ (2

ػضَ اًجوي استاًی ٍ یا هٌطمِ ای ّای پخص  ػضَ ّیأت هذیشُ ٍ یا هذیش ػاهل یکی اص ضشکت داسای سوت (3

)تا اسائِ هؼشفی ًاهِ کتثی تا اهضاء هجاص استاًی ٍ یا هٌطمِ ای ّای پخص  کاًذیذاتَسی اص سَی ضشکتجْت 

   .ّای صٌؼت پخص، تَدُ تاضذ سال ساتمِ کاس دس ضشکت 3اص آى ضشکت( ٍ ّوچٌیي داسای حذالل 

ػضَ ضؼة ٍ یا هٌاطك ضشکت ّای پخص سشاسشی ٍ هٌطمِ ای یکی اص  هذیش ضؼثِ ٍ یا هذیش هٌطمِ دسسوت  (4

) تا اسائِ هؼشفی ًاهِ  سشاسشی ٍ هٌطمِ ایّای پخص  ضشکت ضؼة  اًجوي استاًی جْت کاًذیذاتَی اص سَی

سال  3( ٍ ّوچٌیي داسای حذالل پخص سشاسشی ٍ هٌطمِ ایضشکت دفتش هشکضی کتثی تا اهضاء هجاص اص 

 . ت پخص، تَدُ تاضذّای صٌؼ ساتمِ کاس دس ضشکت

 داسای یکی اص ادیاى سسوی کطَس تاضذ. (5

 : هذت هأهَسیت اػضاء ّیأت هذیشُ سِ سال است. تثصشُ

 اًتخبة آًْب تطىیل  ّیأت هذیشُ دس اٍلیي جلسِ ای وِ حذاوثش ظشف یه ّفتِ ثؼذ اص  -29هادُ  

اًتخبة خَاّذ  ، یه ًفش ثِ ػٌَاى خضاًِ داسسئیسیه ًفش سا ثؼٌَاى  ًبئت  ،هی ضَد اص ثیي خَد یىٌفش سا ثؼٌَاى سئیس

 ًوَد.

ٍ سًٍَضت آى سا ثـِ اًجوـي   ّیبت هذیشُ هَظف است اغل غَستجلسِ تؼییي سوت ّیبت هذیشُ سا ثِ اتبق ایشاى  تبصره:

   اسسبل ًوبیذ.هلی 

 ّیبت هذیشُ هَظف است سًٍَضتی اص ولیِ غَستجلسبت خَد سا ثِ اًجوي هلی اسسبل ًوبیذ . تبصره :
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 ٍ یب تجذیذ اًتخبة هی ثبضٌذ. اص سوت لبثل ػضل ،تَسظ ّیأت هذیشُ ی ّیأت هذیشُّش یه اص سوتْب -31هادُ 

الجذل جبیگضیي ٍ  اػضبی ػلی دس غَست استؼفب ٍ یب ػضل ًػف ثِ اضبفِ یه اػضبی اغلی ّیأت هذیشُ، ثذٍاً -31هادُ 

چٌبًچِ ّیأت هذیشُ ًػبة همشس دس اسبسٌبهِ سا اص دست ثذٌّذ، ثشای هبثمی اػضبی ّیأت هذیشُ، هجوغ ػوَهی ػبدی ثِ 

 عَس فَق الؼبدُ ثب دستَس اًتخبثبت ّیأت هذیشُ ثشگضاس خَاّذ ضذ. 

 تطىیلخضاًِ داس یب  ّیأت هذیشُ حذالل هبّبًِ یه ثبس ثِ دػَت وتجی سئیس ٍ دس غیبة ایطبى ًبئت سییس -32هادُ 

یب دس هحل دیگشی وِ دس دػَتٌبهِ هؼیي ضذُ است  ”اًجوي “جلسِ خَاّذ داد. جلسبت ّیأت هذیشُ دس هشوض اغلی 

 تطىیل خَاّذ ضذ.

ّیأت هذیشُ، ػضَ ػلی الجذلی وِ دس اًتخبثبت سأی   اغلی دسغَست استؼفبء، فَت ٍ یب ػضل ّش یه اص اػضبء -33 هادُ

 ثیطتشی داضتِ است، ثشای ثبلیوبًذُ دٍسُ ّیأت هذیشُ جبًطیي ػضَ اغلی خَاّذ ضذ. 

 هی وٌذ.  ًفش اص اػضبی اغلی ّیبت هذیشُ سسویت پیذا   4 جلسبت ّیأت هذیشُ ثب حضَس حذالل -34هادُ 

 اداسُ جلسبت ّیأت هذیشُ ثب سئیس ّیأت هذیشُ ٍ دس غَست غیجت اٍ ثب ًبئت سئیس است .  -35هادُ 

 ًفش اص اػضبی اغلی ّیبت هذیشُ حبضش دس جلسِ هؼتجش خَاّذ ثَد.   4  تػویوبت ّیأت هذیشُ ثب سای حذالل -36هادُ 

الوجلس ثِ اهضبی حبضشیي  تَسظ دثیش تٌظین ٍ فی اص هزاوشات ٍ تػویوبت ّیأت هذیشُ غَستجلسِ ای -37هادُ 

 اػضبی هخبلف هػَثبت هی تَاًٌذ ضوي اهضب، ًظش خَد سا هجٌی ثش هخبلفت ریل اهضب تػشیح ًوبیٌذ. سسذ.  هی

ّیأت هذیشُ یىٌفش ضخع حمیمی سا اصخبسج اصاػضبی ّیبت هذیشُ ثغَس توبم ٍلت ثؼٌَاى دثیش اًتخبة ٍ  -38هادُ 

 ًوبیذ. استخذام هی

 ّیأت هذیشُ هی تَاًذ ثب هسئَلیت خَد ثخطی اص اختیبسات خَد سا ثِ دثیش تفَیض ًوبیذ. -1تبصره 

سِ جلسِ غیجت هتَالی ٍ یب ضص جلسِ غیجت غیش هتَالی دس عَل یه سبل دس جلسبت ّیأت هذیشُ ثِ هٌضلِ  -2تبصره 

 هی گشدد.  هستؼفیػضَ  اص ػضَیت ّیأت هذیشُ هی ثبضذ ٍ ػضَ ػلی الجذل جبیگضیياستؼفبء 

  دثیش هی تَاًذ دس جلسبت ّیبت هذیشُ ثذٍى حك سأی ضشوت وٌذ. -3تبصره 

هذیشُ تأسیس       دثیشخبًِ ای تحت هذیشیت دثیش ٍ صیش ًظش ّیأت ”اًجوي “ثشای اًجبم اهَس اداسی ٍ اجشایی   -39هادُ 

 هی گشدد. 
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  ٍظایف ٍ اختیارات ّیأت هذیرُ: -41هادُ 
ثشخَسداس است.  اّن  ”اًجوي ”است ٍ اصولیِ اختیبسات لبًًَی جْت اداسُ اهَس ”اًجوي “ّیأت هذیشُ ًوبیٌذُ لبًًَی 

 ٍظبیف ٍ اختیبسات ّیأت هذیشُ ثِ ضشح صیش هی ثبضذ: 

ّضیٌِ ّب اص ٍ پشداخت  ”اًجوي “دس ثبًىْبی هجبص ٍ ٍاسیض ولیِ ٍجَّبت  ”اًجوي “افتتبح اًَاع حسبثْبی ثبًىی ثٌبم  -40-1

 ایي حسبة ّب؛

 تؼییي غبحجبى اهضبّبی هجبص اسٌبد ٍ هذاسن هبلی ٍ تؼْذ آٍس ٍ اٍساق ػبدی ٍ هىبتجبت اداسی؛ -40-2

اداسُ ٍ اًجبم ػولیبت هبلی ٍ پَلی ٍ تؼْذات هبلی ٍ تحػیل ٍام عجك اختیبسات ٍ اسائِ گضاسش سبالًِ ػولیبت ٍ  -40-3

 الذاهبت هبلی خَد ثِ هجوغ ػوَهی؛ 

ػمذ ّشگًَِ لشاسداد ٍ تجذیل ٍ تغییش آى ساجغ ثِ خشیذ ٍ فشٍش ٍ اجبسُ ٍ توله اهَال هٌمَل ثٌبم ٍ حسبة  -40-4

 ؛”اًجوي“

پیطٌْبد ػمذ ّشگًَِ لشاسداد ٍ تجذیل ٍ تغییش آى ساجغ ثِ خشیذ ٍ فشٍش ٍ اجبسُ ٍ توله اهَال غیش هٌمَل ثِ هجوغ  -40-5

 ػوَهی ػبدی جْت تػَیت.

 ٍتؼییي حمَق ٍ دستوضد ٍ سبیش پشداختْب؛  ”اًجوي “استخذام ٍ ػضل ًٍػت دثیش  -40-6

ب داضتي توبم اختیبسات هشاجؼِ ثِ هحبون ٍ پشداختي ثِ اهش البهِ یب استشداد ّشگًَِ دػَی حمَلی ٍ ویفشی ث -40-7

ولیِ دادسسی اص حك تجذیذ ًظش دس دادگبّْبی استبى ٍدیَاى ػبلی وطَس، هػبلحِ، تؼییي ٍویل، سبصش، استفبدُ اص حمَق 

 ؛ٍ ولیِ اختیبسات هٌذسج دس لبًَى آییي دادسسی هذًی ٍ ویفشی هشثَط ثِ داٍسی اهَس

ٍ پیطشفت همبغذ ٍ اّذاف آى ضشٍست داضتِ ٍ دس  ”اًجوي “وِ عجك هَاصیي لبًًَی ثشای اداسُ  اًجبم اهَسی -40-8

 اسبسٌبهِ هٌغ ًطذُ ثبضذ؛

 تؼییي ٍ اػضام ًوبیٌذُ ثِ ضَساّب ، وویسیَى ّب ،وویتِ ّب، ّیبت ّب ٍ هشاجغ داخلی ٍ خبسجی؛ -40-9

 دسچبسچَة اسبسٌبهِ؛”اًجوي ” دثیشخبًِ اداسُ ثْتش اهَس ٍ تػَیت همشسات ٍ آئیي ًبهِ ّبی داخلی ثشای تذٍیي -40-10

 جْت اسائِ ثِ هجوغ ػوَهی؛ ”اًجوي“ ٍ آییي ًبهِ ّب ٍ دستَسالؼول ّب تذٍیي ثشًبهِ ٍ ثَدجِ -40-11

، تٌظین تشاصًبهِ ٍحسبة ػولىشدّبی سبل گزضتِ جْت اسائِ ثِ هجوغ ”اًجوي “تْیِ غَست داسائی ٍ دیَى  -40-12

 ػوَهی؛
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 ؛ٍ اًجوي هلی  ثِ اتبق ایشاى ”اًجوي“اسسبل گضاسضْبی سبالًِ اص ػولىشد  -40-13

 ثشاسبس پیطٌْبد دثیش؛ ٍ پشسٌل تؼییي ٍ تػَیت حمَق، هضایب ٍ پبداش هطبٍساى ٍ وبسضٌبسبى -40-14

 جْت اسائِ ثِ هجوغ ػوَهی؛ ”اًجوي “تذٍیي سیبستْب ٍ خظ هطی ّبی والى  -40-15

 ؛”ًجويا “ساّىبسّبی اجشایی جْت تحمك سیبستْب ٍ ثشًبهِ ّبی  تْیِ ضیَُ ّب ٍ -40-16

تطىل ّبی التػبدی ثِ هٌظَس ایجبد ّن افضایی، جلَگیشی اص هَاصی وبسی  ٍ استبى ٍ اًجوي هلی اتبق ّوىبسی ثب  -40-17

 ٍ پیطجشد اّذاف لبًًَی.

 اختیبسات دثیش سا ّیأت هذیشُ تؼییي هی وٌذ. اّن ٍظبیف دثیش ثِ ضشح صیش هی ثبضٌذ:  -41هادُ 

ٍ اسائِ آى ثِ ّیأت هذیشُ جْت ثشسسی ٍ  ”اًجوي “تْیِ ٍ تذٍیي ثشًبهِ ّبی )وَتبُ هذت، هیبى هذت ٍثلٌذ هذت(  -41-1

 تػَیت؛ 

 ت هذیشُ؛ ٍ اسائِ آى ثِ ّیب ”اًجوي ”تْیِ ٍ تذٍیي پیص ًَیس ثَدجِ -2 -41

ٍ اسائِ آى ثِ ّیبت هذیشُ جْت  ”اًجوي “تْیِ سبختبس سبصهبًی هٌبست ثشای اًجبم اهَس ثشًبهِ سیضی ٍ اجشایی  -41-3

 ثشسسی ٍ تػَیت؛

سا وٌتشل ًوَدُ ٍ ثش فشایٌذ ثجت، ضجظ،  ”اًجوي “دثیش ثبیستی دفبتش، اسٌبد، غَستْبی هبلی، ٍغَلی ّب ٍپشداختْبی  -41-4

، دس هحل ”ًجويا “بظت اسٌبد ًظبست ًوبیذ ٍ ثب دسخَاست ثبصسس هجٌی ثش ثشسسی دفبتش ٍ اسٌبد هبلی ًگْذاسی ٍ حف

 دثیشخبًِ اسٌبد هزوَس سا دس اختیبس ثبصسس لشاس دّذ.

ٍ اسائِ ثِ ّیبت هذیشُ جْت ثشسسی ٍ  ”ًجويا “تؼییي وبسگشٍّْبی تخػػی دس ساستبی پیطجشد اّذاف لبًًَی  -41-5

 ؛ تػَیت

اًتخبة دثیشاى وویسیًَْبی تخػػی ٍتْیِ ٍتذٍیي ضشح ٍظبیف آًْب ٍ پیطٌْبد ثِ ّیأت هذیشُ جْت ثشسسی ٍ  -41-6

 تػَیت؛

 ثِ ّیبت هذیشُ؛ ”اًجوي “اسائِ گضاسش ػولىشد  -41-7

 اسائِ گضاسضْبی سبالًِ ػولىشد ٍ هبلی ّیأت هذیشُ وِ ثِ تأییذ ثبصسس سسیذُ است ثِ اػضبی اًجوي. -41-8
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 بازرس:  -42هادُ 
یىٌفش ثبصسس اغلی ٍ یه ًفش ثبصسس ػلی الجذل اص داخل یب خبسج اص اػضبء تَسظ هجوغ ػوَهی ػبدی ثشای هذت  -42-1

  ”اًجوي “یىسبل اًتخبة هی ضَد ٍ اًتخبة هجذد آًْب ثشای دٍسُ ّبی ثؼذی ثالهبًغ است. افشادی وِ ًبهضد پست ثبصسس 

سا داضتِ هٌذسج دس الیحِ اغالحی لبًَى تجبست  ف ٍ هسئَلیتْبی ثبصسسیی وبفی ثب ٍظبیتجشثِ ٍ آضٌب  تشجیحبً هی ضًَذ

 ثبضٌذ.

ثبصسس تب ٌّگبم اًتخبة ثبصسس اغلی جذیذ، ثبصسس اغلی، ٍظیفِ اٍ سا یب ػضل استؼفبء  یب دسغَست فَت -42-2

 الجذل اًجبم خَاّذ داد.  ػلی

 ٍظایف بازرس: -43هادُ 

الذاهبت ٍ ػولیبت ّیأت هذیشُ دس حذٍد همشسات ایي اسبسٌبهِ ٍ تغجیك آى ثب هفبد اسبسٌبهِ، ًظبست ثش ولیِ  -43-1

ٍ لَاًیي جبسی وطَس اص ٍظبیف ثبصسس هی ثبضذ ٍ دس غَست هطبّذُ تخلف   ، ضَاثظ اتبق ایشاىهػَثبت هجبهغ ػوَهی

 ًوبیذ.اص عشیك دثیشخبًِ هشاتت سا ثِ  ّیأت هذیشُ اعالع ٍ سفغ آًشا دسخَاست هی 

ثبصسس تشاصًبهِ ٍ گضاسضْبی تْیِ ضذُ تَسظ ّیأت هذیشُ ثشای تسلین ثِ هجوغ ػوَهی سبالًِ ٍ ّوچٌیي دس  -43-2

سا هَسد ثشسسی لشاس هی دّذ ٍ هَظف است ًظش خَد سا ثػَست هىتَة  ”اًجوي “غَست لضٍم ولیِ اسٌبد ٍ اٍساق هبلی 

 دس اختیبس هجوغ ػوَهی ثگزاسد. 

جْت اعالع اػضبء تْیِ ٍ ثِ  لل دُ سٍص لجل اص تطىیل هجوغ ػوَهی ػبدی گضاسش هىتَة خَد سا ثبصسس حذا -43-3

 خبًِ اسائِ خَاّذ ًوَد. دثیش

 تحَیل دّذ.  ”اًجوي “ثبصسس هَظف است یه ًسخِ اص گضاسضْبی خَد سا ثِ دثیشخبًِ  -43-4

 هٌابع هالی –فصل پٌجن 
 هٌابع هالی اًجوي عبارتٌذ از :  -44هادُ 

 ٍسٍدیِ ػضَیت ، –44-1

 حك ػضَیت سبالًِ ؛ – 2 –44

ّذایب، ػغبیب، ٍلف، لجَل ٍغیت ٍ ووىْبی ًمذی ٍ غیشًمذی اػضبء یب اضخبظ ثبلث، ٍصاستخبًِ ّب، سبصهبًْب ٍ   - 3 –44

 هؤسسبت دٍلتی ٍ ًْبدّب ٍ سبصهبًْبی ػوَهی؛
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 ٍجَُ حبغل اص اسائِ خذهبت ثِ اػضب ؛ – 4 –44

ٍاسیض ٍ لجض سسیذ آى سا ثِ دثیشخبًِ  ”اًجوي "ثبیذ هجلغ ٍسٍدیِ ساثِ حسبة  ”اًجوي ”یي ػضَیت دسداٍعلج - 45هادُ 

 تسلین ًوبیٌذ.

 ضؼت ضشوتْبی پخص سشاسشی اص پشداخت ٍسٍدیِ هؼبف هی ثبضٌذ .تجػشُ : 

ٍاسیض ٍ لجض سسیذ  ”اًجوي “ّشػضَ ػالٍُ ثش ٍسٍدیِ، ثبیذ سبلیبًِ هجلغ حك ػضَیت تؼییي ضذُ سا ثِ حسبة  - 46هادُ 

 آى سا ًیض تحَیل دثیشخبًِ ًوبیذ. 

ثِ غَست سبالًِ ثِ ّیأت هذیشُ تفَیض  تؼییي هجلغ ٍسٍدیِ ٍ حك ػضَیت سبالًِ ساهجوغ ػوَهی هی تَاًذ  - 47هادُ 

 وٌذ. 

هی تَاًذ اص ّذایب، ػغبیب، ٍلف، لجَل ٍغیت ٍ ووىْبی ًمذی ٍ غیشًمذی اػضبء یب اضخبظ ثبلث،  ”ًجويا “  - 48هادُ 

ٍصاستخبًِ ّب، سبصهبًْب ٍ هَسسبت دٍلتی ٍ ًْبدّب ٍ سبصهبًْبی ػوَهی ثشخَسداس گشدد ٍ چٌبًچِ  ضشٍست التضبء ًوبیذ ثب 

 سسبت اػتجبسی یب اص ضشوتْب ٍ اضخبظ ػضَ سا داسد.تػَیت ّیأت هذیشُ حك تحػیل اػتجبس ٍ اخز ٍام اص ثبًىْبی ٍ هؤ

ّیأت هذیشُ هی تَاًذ ثب اسائِ خذهبت ثِ اػضبء ٍ غیشاػضبء، ثشگضاسی ًوبیطگبّْب ٍ سویٌبسّبی تخػػی،  - 49هادُ 

 تطىیل وبسگبّْبی آهَصضی، اًتطبس وتت ٍ ًطشیبت ٍ ًظبیش آى ٍ اػضام ّیبت ّبی تجبسی ٍ ثبصاسیبثی ٍ غیشُ 

 سا تأهیي وٌذ. ”ًجويا “بی ّضیٌِ ّ

 اًحالل ٍ تصفیِ –فصل ششن

 

 ثوَجت تػوین هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ هٌحل هی ضَد.  ”اًجوي “ -51هادُ 

اص سَی هجوغ ػوَهی فَق الؼبدُ ثبضذ هجوغ هضثَس ّیأت تػفیِ ای سا هتطىل اص سِ  ”اًجوي “چٌبًچِ اًحالل  -51هادُ 

لجل اص اًحالل، دس همبم اػضبء ّیأت تػفیِ ثالهبًغ  ”اًجوي“ًفش اص ًوبیٌذگبى اًتخبة هی وٌذ. اًتخبة اػضبء ّیأت هذیشُ 

 است. 

هىلفٌذ توبهی اٍساق، اسٌبد،  ”اًجوي “ٍ تؼییي اػضبء ّیأت تػفیِ، هذیشاى سبثك  ”اًجوي “پس اصاػالم اًحالل  -52هادُ 

 سا ثب تٌظین غَستجلسِ تحَیل ّیأت تػفیِ ًوبیٌذ. ”اًجوي“دفبتش، اهَال ٍ اثبثیِ 
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ولیِ ّیأت تػفیِ ثب ًظبست ًوبیٌذُ اتبق ایشاى ٍضؼیت ثذّی ّب ٍ داسائیْب سا سٍضي هی وٌذ ٍ پس اص تسَیِ،  -53هادُ 

 اهَال هٌمَل ٍ غیشهٌمَل ثبلیوبًذُ ثِ اتبق ایشاى ٍاگزاس خَاّذ ضذ.

ٍ ثغَس ولی  ”اًجوي “ٍظبئف ٍ تىبلیف ٍ اختیبسات ّیأت تػفیِ دس ساثغِ ثب اهَال هَجَد، هغبلجبت ٍ دیَى  -54هادُ 

 ٌبهِ خَاّذ ثَد.ٍ هفبد اسبس 24/12/1347اهش تػفیِ عجك همشسات الیحِ اغالح لسوتی اص لبًَى تجبست هػَة 

 سایر هَارد  –فصل ّفتن 
تخػػی  ذ ثِ تؼذاد هَسد ًیبص وبسگشٍُ یب وویتِثوٌظَس پیطجشد اّذاف ٍ ایفبی ٍظبیف خَد هی تَاً ”اًجوي “- 55هادُ 

ٍ یب خبسج اص آًْب تطىیل دّذ. ٍظبیف ٍ ًَع فؼبلیت ّش وویسیَى، تؼذاد  ”اًجوي“دائن یب هَلت اص ثیي هذیشاى ٍ اػضبء 

اػضبء آى ٍ عشص اًتخبة آًبى، چگًَگی فؼبلیت ٍ اداسُ ٍ ًیض ًحَُ اًحالل آى ثشاسبس آییي ًبهِ ّب ٍ همشساتی خَاّذ ثَد 

 وِ تَسظ  ّیأت هذیشُ تْیِ ٍ تػَیت خَاّذ ضذ.

، خبسج اص اػضبی  فؼبلیت عخجشُ ٍ وبسآهذ هشتجظ ثب هَضَ هَسد ًیبص اص هطبٍسیي هی تَاًذ ثِ تؼذاد ”ًجويا “ -56هادُ 

 ، جْت ثْجَد ٍ پیطجشد اهَس خَد ثْشُ گیشی ًوبیذ.”اًجوي“

 ػول خَاّذ ضذ.  1347حی لبًَى تجبست الدس هَاسد هسىَت ایي اسبسٌبهِ ثش اسبس همشسات الیحِ اغ -57هادُ 

دس غَستی وِ اسبسٌبهِ ًیبص ثِ تفسیش داضتِ ثبضذ، ایي اهش تَسظ اتبق ایشاى غَست  هی پزیشد ٍ ًظش اتبق دس ایي  -58هادُ 

 خػَظ لغؼی ٍ الصم االتجبع خَاّذ ثَد. 

بشای کلیِ اعضاء ٍ اسکاى  ٍ اًجوي هلی  ّای اتاق ایشاى ّا ٍ دستَسالعول ًاهِ سعایت کلیِ هصَبات ، آییي – 59هادُ 

 باشذ. االجشا هی الصماًجوي 

ًَگی استباط عولکشدی ّوچٌیي چگ باشذ. هی اًجوي هلیسائل کلی ٍ کالى اًجوي تابع دس خصَص ه - 61هادُ 

 .هی باشذاًجوي هلی ین هتخزُ دس هجوع عوَهی تابع تصو تشکل باالدستی با اًجوي

 اتاق بِ تشکلْای ٍابستِ خصَص دس عوَهی هجاهع  بشگضاسی اص ًاشی  احتوالی دعاٍی ٍ اختالفات کلیِ -61هادُ 

 اتاق تشکل با ٍ هشبَعِ تشکل با تشکل یکذیگش،اعضای با هذیشُ ّیات اعضای اختالف ًظیش آى با استباط دس یا ٍ ایشاى

 اتاق تشکلْا ساّبشدی ّیات اص  ًوایٌذُ ًفش یک اص هتشکل "اختالف حل کویتِ"عٌَاى تحت کویتِ بَسیلِ غیشُ ٍ ایشاى

 ٍ یک ًفش ًوایٌذُ   ایشاى اتاق حمَلی دفتش اص ًوایٌذُ ًفش یک ٍ ایشاى اتاق تشکلْای هعاًٍت اص ًوایٌذُ ًفش یک ٍ ایشاى
 



 

 اساسٌاهِ اًجوي شرکتْای صٌعت پخش استاى گیالى

  17 از 17 صفحهاساسىامه اوجمه 

 

 عشفیي بشای ٍ بَدُ اختالف لاعع هزکَس کویتِ تصوین ٍ گشفت خَاّذ لشاس سسیذگی ٍ بشسسی هَسداص اًجوي هلی 

 باشذ. هی االجشا الصم  ٍ لغعی

ثِ تػَیت هجوغ ػوَهی  .02/10/1398  تجػشُ دس تبسیخ ( 14) ( هبدُ ٍ  62( فػل ٍ)  7ایي اسبسٌبهِ دس)  -62هادُ 

 سسیذُ است. "  گیالنشرکتهای صىعت پخش استان اوجمه  " هؤسسیي

 


