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 «بسمه تعالي»

 موسسه نيکوکاري رعد الغديراساسنامه 

 کليات و اهداف:  –فصل اول 

 1ماده 

  .ناميده مي شود مؤسسهدر اين اساسنامه به لحاظ رعايت اختصار است و نيکوکاري رعدالغدير  مؤسسهم نا:  نام

 2ماده 

 طبق دقيقاً جمهوري اسالمي ايران،بوده و ضمن رعايت کامل قوانين  ، غيرانتفاعي غير تجاري ر سياسي،يغ مؤسسه کليه فعاليت هاي :نوع فعاليت

آئين نامه اصالحي ثبت تشکيالت و موسسات غير تجاري  2از نوع  موسسات مذکور در بند الف ماده  مؤسسهضمنا . فعاليت خواهد نموداساسنامه  اين

 .قانون تجارت تلقي  مي گردد 585و  584موضوع مواد 5/5/1337مصوب 

 3ماده 

 تهران  :تهران                        شهرستان :استان                                   مؤسسهمرکز اصلي  : محل

  1376864169، کد پستي  1پالک ،خيابان شهيد جواد زنديه بلوار الغدير ، ،يافت آباد به نشاني : 

 د.واقع است و در  صورت لزوم  مي تواند پس از موافقت نيروي انتظامي ،در ساير نقاط داخل يا خارج کشور شعبه نمايندگي يا دفتر داير نماي
 ندارند .نتظامي مجوز دريافت مي نمايند، بدون کسب اجازه کتبي حق دريافت مجوز از ساير سازمانهاي ديگر را سساتي که از نيروي امؤ: 1تبصره 
 : منظور از مرجع صدور مجوز، نيروي انتظامي مي باشد.2تبصره 

 4ماده 

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران را دارد و کليه اعضاي آن  التزام خود را به قانون اساسي و جمهوري اسالمي ايران اعالم مؤسسه:  تابعيت

 احزاب و گروههاي سياسي نخواهند داشت.  له يا عليه افراد،عاليت سياسي فحق  مؤسسهمي دارند و به نام 

 5ماده 

  .مدت نامحدود مي باشد يارب تأسيساز تاريخ  مؤسسه: فعاليت مدت

 6ماده 

قرار  مؤسسهاعم از منقول و غير منقول مبلغ پنجاه ميليون ريال مي باشد که توسط هيئت موسس تماماً پرداخت شده و در اختيار  مؤسسه:  ي اوليهياردا

 .گرفته است
از انجام هرگونه معامله با  مؤسسههيئت امناء و مديران  ،مستقيم (قانون مالياتهاي  18سسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان )موضوع ماده مؤ -1تبصره 
 ممنوع مي باشند. مؤسسه
   .حق هيچ گونه برداشت و يا تخصيص از محل کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي را ندارند مؤسسهسسان يا صاحبان سرمايه مؤ -2تبصره 

 7ماده 

 نخواهند داشت . مؤسسهسس مسئوليتي در ؤو معرفي هيئت امناء از بين خود و  يا ديگران به عنوان م تأسيستبصره: هيئت موسس بعد از 
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 8ماده 

 عبارتند از :  مؤسسه: اهداف

گان ، ارتقاء روحي و ياربصورت )غير ذهني(  حرکتي  و توانبخشي معلوالن جسمي آموزش وهمکاري و کمک موثر و حمايت در امر کليات:

 شغل و زندگي شرافتمندانه  تأميناشتغال به کار آنان در جهت 

 اهداف:  يارروش اج

 مؤسسهو معرفي خدمات  (ره،انتشار آگهي و....از طريق بهزيستي ،کميته امدادامام خميني  )شناسايي و فراخوان معلولين جسمي حرکتي -

توانايي و عالقه آنان به  ،(از نظر ميزان معلوليت ،تحصيالت غير ذهني جهت استفاده آنان ،سطح بندي توان يابان )معلولين جسمي و حرکتيِ

 غير ذهنيِ اي الزم و ارائه راهکارهاي حرفه اي و اشتغال و خودکفايي به توان يابان جسمي حرکتيه تشکيل کارگاه ،حرفه هاي مختلف

جهت کسب حمايت  ؛مؤسسهمذاکره و ارائه اطالعات در مورد فعاليتهاي خداپسندانه  ،از طريق  مالقاتترغيب و جذب نيکوکاران و خيرين  -

  مؤسسهوپشتيباني و مشارکت و نظارت آنان بر 

 توانياب ارائه خدمات توانبخشي به کودکان و نوجوانان  -

 سسات مرتبط با توانبخشيؤنهادها و م ،ها، شرکتهاثر از طريق سازمانؤهمکاري و کمک مدريافت  -

  مراکز مشابه مؤسسه در جهت ارائه خدمات مذکور به توانيابان  به  انتقال تجربه و کمک مالي -

 تأمين برايجلب مساعدت خيرين  و آنها؛مراجعه و مذاکره با کارفرمايان جهت بکارگيري  ،از طريقتوان يابان  اشتغال بکار تالش براي-

  يابانتوان اشتغال ياربالزم سرمايه و ابزار کار 

ارائه خدمات ارتباطي و فناوري اطالعات و ارتباطات زير ساخت و انجام کليه خدمات امور مشتريان از جمله ارزيابي مشتري،نظر سنجي  -

قات بازار )در صورت لزوم پس از اخذ تبادالت پيام و پشتيباني،بازار يابي تلفني، اطالع رساني ،اجرا ي  طرحهاي بازار سنجي و تحقي

 مجوزهاي الزم از مراجع ذيصالح( 

 کليه اهداف فوق در صورت نياز پس از اخذ مجوزهاي الزم از مراجع ذيصالح و ذيربط به مرحله اجرا در خواهد آمد. 

 9ماده 

 طرح ها و برنامه ها و ساير اقدام ها

پس از کسب  ،انه ها يا سازمانهاي دولتي ارتباط داردخاساسنامه پيش بيني شده و به نحوي با وظايف يکي از وزارتطرح ها و برنامه ها و ساير اقداماتي که در 
 .را در خواهد آمد جموافقت و با نظارت وزارتخانه يا سازمان دولتي ذي ربط به مرجله ا

 10ماده 

هيئت مديره و قائم مقام وي و بازرسان افتخاري بوده و اعطاي هرگونه تسهيالت و حقوق از امکانات  ،سس ،هيئت امناءؤت مئفعاليت اعضاء اعم از هي
 اعضاء ممنوع است . يارب مؤسسه

وي  يارق بهيئت امناء مي تواند با تصويب و تشخيص اکثريت اعضاء و با توجه به فعاليت تمام وقت مديرعامل مبلغي را برابر قانون کار به عنوان حقوتبصره: 
 در نظر بگيرند.
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 :ارکان  -فصل دوم

 11ماده 

 بازرسان – 4مديرعامل  -3هيئت مديره  -2مجمع عمومي هيئت امناء  -1 :عبارتند از مؤسسه :ارکان

 مجمع عمومي هيئت امناء -الف

 12ماده 

  .العاده تشکيل مي شود که به صورت عادي يا فوقمي باشد  مؤسسهتشکيل و عاليترين مرجع تصميم گيري در نفر 11مجمع عمومي هيئت امناء به تعداد 

 تعيين شده و انجام وظيفه خواهند نمود .مجمع عمومي  عضو جانشين در اولين جلسه ،يئت امناءهاي ضتبصره: در صورت استعفا يا فوت هر يک از اع

 13ماده 

تصويب  يارضروري بوده و بعضو رسميت حضور نصف به عالوه يک  يارماه تشکيل خواهد شد و ب مردادمجمع عمومي عادي هيئت امناء سالي يک بار در 
 ر ضرورت دارد .ضحا موافق با اکثريت اعضاء يارهر موضوعي نيز 

اکثريت روز قبل از تشکيل آن به اطالع کليه اعضاء خواهد رسيد. در صورتي که در دعوت نخست، 15مجامع عمومي کتبي بوده و حداقل تا  ياردعوت ب
 .جلسه رسميت خواهد يافت  ،روز تشکيل و با هر تعداد اعضاي حاضر 15جلسه دوم به فاصله  ،حاصل نشد

رورت قبل از سررسيد مجمع عمومي عادي به صورت فوق العاده در اموري که وظايف مجمع عمومي مجمع عمومي عادي هيئت امناء ممکن است بنا به ض
 بازرس )بازرسان( با يک سوم اعضاي هيئت امناء تشکيل گردد. عادي است به تقاضاي هيئت مديره،

 14ماده 

 وظايف مجمع عمومي عادي هيئت امناء:

 وبازرسان)اصلي و علي البدل (انتخاب اعضاي هيئت مديره )اصلي و علي البدل(  -1

  .و تصويب آن مؤسسهاستماع گزارش هيئت مديره و بازرس)بازرسان(در امورمالي و ترازنامه ساليانه  -2

  .و تصويب آن مؤسسهمشي آينده  طتعيين خ -3

 .مديره  هيئتبررسي و تصويب يا رد پيشنهاد هاي  -4

 .12ق مندرجات تبصره ماده بامناء ط هيئتتعيين عضو جانشين  -5

  .و بودجه هتصويب تراز نام -6

 درج آگهي و دعوت نامه . ياريين روزنامه کثيراالنتشار بتع -7

 15ماده 

 مجمع عمومي فوق العاده هيئت امناء با شرايط زير تشکيل خواهد شد :

 با درخواست هيئت مديره يا بازرس  -1

 با درخواست يک سوم از اعضاي هيئت امناء -2

  .امناء تمام شرايط مجمع عمومي عادي را خواهد داشت تبصره : مجمع عمومي فوق العاده هيئت

 16اده م

 وظايف مجمع عمومي هيئت امناء فوق العاده :

 تغيير اساسنامه يا الحاق يا حذف يک يا چند مواد اساسنامه . -1

 .بررسي و تصويب يا رد انحالل  -2
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ء اعضاي هيئت مديره و بازرسين و انتصاب اعضاي قبول و بررسي استعفا کل اعضاي هيئت مديره و بازرسين، عزل بعضي از اعضاء يا -3
 .علي البدل و تعيين کسري اعضاء تا سررسيد مجمع عمومي عادي 

 .تغيير نشاني  -4

 افزايش ياکاهش سرمايه   -5

 . مؤسسهورود عضو يا اعضاي جديد  -6

 17ماده 

 اداره مي شوند .مجامع عمومي هيئت امناء توسط هيئت رئيسه اي مرکب از يک رئيس، يک منشي و يک ناظر 
انتخاب خواهند  اعالم قبولي نامزدي خود در مجمع عمومي هيئت امناء تبصره: اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين کانديدهاي هيئت مديره و بازرسان باشند و با

 شد.

 18ماده 

از طريق  مؤسسهنفر عضو علي البدل خواهند بود در صورتي که درآمد و هزينه هاي  2نفر عضو اصلي و 5هيئت مديره اي مرکب از حداقل  ياردا مؤسسه
  لي البدل تقليل يابند .عشود اين تعداد مي توانند به سه نفر عضو اصلي و يک نفر عضو  تأميناعضاء 
 موافق معتبر خواهد بود . ياراعضاء رسميت يافته و تصميمات متخذه با اکثريت آ: جلسات هيئت مديره با حضور اکثريت 1تبصره 
يبت هريک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلي تا سه جلسه متوالي در حکم غ: شرکت اعضاي هيئت مديره در جلسات آن ضروري است و 2تبصره 

 استعفاي عضو غايب خواهد بود .
 هيئت مديره بالمانع است . مجدد : انتخاب3تبصره 

 19ماده 

مدت باقي مانده هيئت مديره به جاي عضو اصلي انجام  يارط از هريک از اعضاء هيئت مديره عضو علي البدل بياردر صورت استعفاء يا فوت يا سلب ش
 وظيفه خواهد نمود .

 20ماده 

ا دعوت کتبي يا تلفني رئيس يا نايب رئيس بتشکيل خواهد داد بنا به ضرورت هيئت مديره عالوه بر جلساتي که به طور مرتب و حداقل هر ماه يک بار 
 تشکيل جلسه فوق العاده خواهد داد.

 .فاصله بين ابالغ دعوت نامه و يا تلفن با تشکيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز خواهد بود

 21ماده 

جلسه داده و از بين خود يک نفر رئيس و يک نفر نايب رئيس و يک نفر خزانه دار اعضاي هيئت مديره حداکثر تا يک هفته بعد از انتخاب شدن تشکيل 
 انتخاب خواهند نمود ،حدود اختيارات آنها را آئين نامه داخلي مشخص مي نمايد .

 22ماده 

ماه 3هيئت مديره موظف است حداکثر  هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هيئت مديره براي دوره هاي بعدي بالمانع بوده و
از پايان قبل از پايان تصدي خود از مجمع عمومي عادي هيئت امنا به منظور انتخابات هيئت مديره جديد دعوت نمايد. هيئت مديره حداقل ده روز قبل 

 . تصدي خود نتيجه را به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران اعالم خواهد نمود

 23ماده 

 :وظايف و اختيارات آن در چهارچوب اساسنامه به شرح زير مي باشد و مديره نماينده قانوني مؤسسه بودههيئت 
افتتاح حساب در بانکها طي  ،حفظ و حراست اموال منقول و غير منقول ،رسيدگي به حسابها، پرداخت ديون و وصول مطالبات ، اجراي مصوبات هيئت امناء

جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي درکليه مراحل قانوني در محاکم و اخذ حکم و تعيين وکيل و عزل آن، قطع و فصل دعاوي  انجام تشريفات قانوني ، تعقيب
حق توکيل  از طريق سازش )مصالحه ( و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقوقي يا حقيقي با

 به غير. 
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ي و فک رهن و ور کلي هيئت مديره مي تواند هر مقدار معامله اي را  که ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاربط
 استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول که مستلزم تصويب  هيئت امنا مي باشد به نام مؤسسه انجام دهد.

موضوعاتي که به موجب مفاد اين اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صالحيت هيئت امناء است هيئت مديره کليه اختيارات الزم : جز درباره 1تبصره 
 براي اداره امور را مشروط بر رعايت اهداف مؤسسه دارا مي باشد.

يک نفر شخص حقيقي ايراني و خوشنام را به مديريت عامل انتخاب نموده و  : هيئت مديره مي تواند از بين خود يا خارج از ترکيب اعضاء هيئت امناء2تبصره 
 حدوداختيارات ، مدت تصدي و حق الزحمه او را تعيين نمايد.

و از  مدير عامل باالترين مقام اجرأيي مؤسسه است و در حدود اختياراتي که از طرف هيئت مديره به وي تفويض مي گردد نماينده مؤسسه محسوب شده
 مؤسسه حق امضاء دارد. طرف

قررات : اگر مدير عامل عضو هيئت مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت در هيئت مديره بيشتر نخواهد بود، اما انتخاب مجدد او طبق م3تبصره 
 اين اساسنامه بالمانع مي باشد.

 و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود . اص زير: کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي دو نفر از اشخ4تبصره
 خزانه دار. و نايب رئيس هيئت مديره يا خزانه دار، رئيس هيئت مديره ومديرعامل 

 24ماده 

 بازرسان: –ج 
 .اب خواهند نمودخهيئت امناء يک نفر را به عنوان بازرس اصلي و يک نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يک سال انت

  .بازرسان اصلي و علي البدل نبايد از بستگان درجه يک، دو، سه،نسبي يا سببي هيئت مديره باشند: 1تبصره 
موظفاً حقوق دريافت مي نمايد و اشخاص مذکور در  1: مديران و مدير عامل مؤسسه  هر کسي که خود و همسرش از اشخاص مذکور در تبصره 2تبصره 

 بازرس مؤسسه انتحاب شوند.قانون تجارت نمي توانند به سمت  111ماده 
 : انتخاب مجدد بازرسان بال مانع است.3تبصره 

 25ماده 

 :وظايف بازرس به شرح زير مي باشد 
 . هيئت امناء يارو  اوراق مالي و تهيه گزارش ب بررسي کليه اسناد -1

 .اطالع هيئت امناء  يارمطالعه گزارش ساالنه هيئت مديره اعم از مالي و غيره مالي و تهيه گزارش  عملکرد ب -2

 .گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به هيئت امناء -3

 گذاشته اند . ءي ،عملکرد و مطالب و اطالعاتي که مديران در اختيارات هيئت امناياراظهار نظر کتبي درباره صحت صورت دا -4

 در جلسات هيئت مديره شرکت نمايد. يارتواند بدون داشتن حق  يتبصره : بازرس م

 26ماده 

انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسيدگي  مؤسسهبازرس مي تواند در هر موقع هرگونه رسيدگي و بازرسي را در مورد 
 مايد .نرا  ءقرار دهد و در صورت لزوم تقاضاي تشکيل جلسه فوق العاده هيئت امنا

 27ماده 

 در صورت فوت يا استعفاء يا معذوريت بازرس اصلي يا سلب شرايط از او، بازرس علي البدل به جاي وي انجام وظيفه خواهد نمود .

 28ماده 

 هيئت مديره و بازرسان تا زماني که جانشين آن ها از سوي هيئت امناء تعيين و معرفي نشده است به مسئوليت خود باقي خواهند بود.
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 بودجه و مواد متفرقه –سوم  فصل

 29ماده 

، صدقات و فعاليت هاي مجاز در چهارچوب اهداف و ساير کمک هاي مردمي، سحب ،از طريق دريافت هدايا،اعانات، قبول وصيت، وقف مؤسسه :جهدبو

 مي شود . تأميندولتي يا بين المللي 
 جهت اخذ کمک هاي مردمي ، در معابر و اماکن عمومي و خصوصي ممنوع است . : انتشار و فروش قبض 1تبصره 
 : برپايي چادر و نصب صندوق در معابر عمومي پس از تاييد شهرداري منطقه و با اطالع کتبي مرجع صدور پروانه فعاليت امکان پذير است 2تبصره 
پروانه جمع آوري اعانات مردمي از طريق توزيع صندوق در اماکن خصوصي) به تعدادو محل مشخص( منوط به اخذ مجوز از مرجع صادر کننده    :3تبصره 
 و با موافقت کتبي مالک يا مالکين مي باشد . مؤسسهفعاليت 
دفاتر مالي  است کليه عملکرد مالي خود را درموظف  مؤسسهبايد از طريق حساب بانکي صورت پذيرد .  مؤسسه: کليه دريافتها و پرداخت هاي 4تبصره 

 گيرد .     مربوط ثبت نمايد. کمک هاي غير نقدي نيز در قبال ارائه رسيد به اهداء کننده صورت
صدور پروانه فعاليت خود و مالي ساالنه خود را حداکثر تا دو ماه پس از پايان هر سال مالي به مرجع  ييارموظف است گزارش عملکرد اج مؤسسه: 5تبصره 

 ارائه نمايد .
: هرگونه کمک هاي )خارجي( بين المللي قبل از دريافت بايستي با نظر مرجع صدور مجوز صورت گيرد و شرح کمک هاي آن بايستي بالفاصله به 6تبصره 

 مرجع صدور مجوز گزارش شود.
مردمي تشکلهاي غير دولتي مل صدور مجوز و نظارت بر جمع آوري کمک هاي دستورالع"بر اساس  : نحوه جمع آوري کمک هاي مردمي مؤسسات7تبصره 

 صورت مي پذيرد. "و مؤسسات خيريه
آمد فعاليت هاي مجاز به فعاليت هاي قانوني که بر اساس ضوابط ومقررات جاري کسب درآمد صورت مي گيرد گفته مي شود مشروط به اين که اين در * 

اف اساسنامه انجام پذيرد و به لحاظ غير تجاري بودن مؤسسه هر گونه عملي و دادوستدي که در کلمه تجارت صورت گيرد پيرامون فعاليت در چهارچوب اهد
 ممنوع است . 

 30ماده 

نخواهد ديگران  حق معامله، برداشت،يا تخصيص درآمد مؤسسه را به نفع خود يا ،عامل، بازرسينمديرهيئت امناء ،مديره، هيچ يک از ارکان مؤسسه اعم از
 تقويت بنيه مالي مؤسسه و در راستاي اهداف هزينه خواهد شد. يارب داشت و کليه درآمدهاي مؤسسه صرفاً

  قوانين جزائي کشور تحت تعقيب قرار خواهند گرفت اساسنامه سوء استفاده مالي محسوب و مرتکب و مرتکبين برابر  30و 29تبصره : تخطي از مواد 

 31ماده 

 به مراجع ذي ربط ارائه خواهد شد. بيان آن در پايان هر سال مالي در دفاتر قانوني ثبت و شرح  مؤسسهدر آمد و هزينه هاي 

: کليه وجوه مازاد برهزينه هاي مؤسسه در حساب مخصوصي بنام مؤسسه نزد يکي از بانکهاي رسمي کشور جمهوري اسالمي ايران نگهداري 1تبصره 
 .خواهد شد

 سال مالي مؤسسه منطبق با سال شمسي بوده و همواره به پايان اسفند ماه ختم مي شود.  :2تبصره

 32ماده 

بازديد و در صورت بازرسان وزارت امور اقتصاد و دارايي و نيروي انتظامي در هر مقطع از زمان صالح بدانند مي توانند از کليه دفاتر و امور داخلي مؤسسه 
 مقررات برخورد نمايند. مشاهده هر گونه تخلفي برابر

 33ماده 

 مؤسسه مي تواند آئين نامه اجرايي اين اساسنامه را تهيه و بعد از تصويب هيئت مديره و تاييد مرجع صدور مجوز به مرحله اجرا درآورد  .

 34ماده 

 کليه مدارک، پرونده ها و نوشته ها در دفتر مرکزي مؤسسه نگهداري ميشود .
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  .و در غياب او نايب رئيس هيئت مديره و با مهر مؤسسه معتبر خواهد بوددر دفاتر مخصوص  رئيس هيئت مديره امضايمکاتبات رسمي مؤسسه به 
 ربط خواهد رسيد .ب تاريخ ثبت و به امضاي اعضاي ذيتبصره: مصوبات و صورت جلسات هيئت امناء و هيئت مديره دردفاتر مخصوص به ترتي

 35ماده

 اساسنامه و صورت جلسات مؤسسه در صورتي معتبر است که به تاييد نيروي انتظامي ذي  ربط  رسيده باشد .هرگونه تغيير در مفاد 

 36ماده 

که اطالع محل مؤسسه و اقامتگاه اعضاي هيئت مديره و اشخاص صاحب امضاء و تغييرات بعدي آن بايد به اطالع نيروي انتظامي ذي ربط برسد  و مادامي 
 .آن معتبر نخواهد بود داده نشده استناد به

 37ماده 

 مؤسسه داراي مهر و يا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصويب هيئت امناء برابر مقررات تهيه خواهد شد .
مه تعيين اتبصره: هيئت مديره در حفظ و حراست از پروانه فعاليت ، مهر وآرم مسئوليت قانوني دارد و در صورت مفقود شدن ، مراتب ضمن آگهي در روزن

 شده به نيروي انتظامي ذي ربط اطالع داده شود.

 38ماده 

نفر را به عنوان هيئت تصفيه انتخاب و اين هيئت موظف خواهد بود پس از رسيدگي به  5: در صورت انحالل مؤسسه مجمع عمومي فوق العاده  انحالل

يي مؤسسه را با تصويب مجمع عمومي و امسلم )اعم از منقول و غير منقول ( داريي احسابها و تصفيه بدهي ها و وصول مطالبات باقي مانده و تعيين دار
يي و نيروي انتظامي به يکي از مراکز ااي مرکب از نماينده ولي فقيه در سازمان اوقاف و امور خيريه و نمايندگان وزارت اموراقتصاد ودار تحت نظارت کميته

ايد . هيئت مذکور موظف است يک نسخه از شرح کامل اموال و امالک واگذار شده را به مراجع  ذي ربط غير انتفاعي عام المنفعه داخل کشور واگذار نم
 ارائه نمايد .

 39ماده 

 مي شود . انتشار هرگونه مطبوعه اي پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و تحصيل پروانه انتشار با رعايت کامل قانون مطبوعات انجام

 40ماده 

 مواردي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده است وفق عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

 41ماده 

 هيئت مؤسس و هيئت امناء به تصويب رسيد . 02/1396/ 24تبصره در نشست تاريخ  30ماده و  41فصل و  3اين اساسنامه مشتمل بر  

 

 
 
 

   


