باسمه تعالی

راهنمای تدوین اساسنامه و صورت جلسه شرکت سهامی خاص(ثبت شده)
)با مدیر عامل و هیئت مدیره(

متقاضیانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و الحاق موضوع فعالیت و تغییر اساسنامه را می پذیرند  ،باید دو
نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تغییر را تکمیل و به دبیر خانه مرکز فناوری اطالعات و رسانه
های دیجیتال تحویل دهند.
در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیر خانه
مرکز ،پس از  4روز کاری ،نامه و اساسنامه و صورت جلسه ممهور را دریافت و به اداره ثبت
شرکت ها مراجعه می نمایند.

توجه:
 اساسنامه و صورت جلسه باید توسط همه اعضای هیئت مدیره امضاء و مهر شرکت سپس تحویل دبیرخانه
مرکز گردد.
 متقاضیان حق تغییر ماده و یا تبصره ای از اساسنامه مصوب مرکز رسانه های دیجیتال را ندارند.
 متقاضیان دارای شخصیت حقوقی ثبت شده باید اساسنامه و صورت جلسه تغییر را با نام شرکت به گروه نشر
دیجیتال تحویل دهند.
 به همراه اساسنامه و صورت جلسه ،نامه درخواست معرفی نامه نیز باید تحویل دبیرخانه مرکز گردد.
 انتخاب نوع شخصیت حقوقی ) موسسه یا شرکت (برای گروه نشر دیجیتال تفاوتی نداشته و بر
عهده متقاضیان می باشد.

نحوه تکمیل اساسنامه:
ماده  :1نام شرکت خود را وارد نمایید

ماده  : :3در صورت تمایل به حفظ موضوع قبلی موسسه و یا درج موضوع فعالیت جدید در حوزه  ITعالوه بر موضوع
مورد تایید مرکز رسانه های دیجیتال ،موضوع مد نظر را در زیر موضوع فعالیت نشر دیجیتال درج نمایید.

ماده  :5محل اصلی فعالیت موسسه را به طور دقیق با کد پستی وارد نمایید.

ماده  :10مقدار سرمایه موسسه را به عدد و ریال درج نمایید.

ماده  32و ماره  :48تعداد اعضای هیات مدیره مد نظر است( .به عنوان مثال بر عهده دو( )2نفر شخص حقیقی
می باشد) (تعداد ماده  32با تعداد افراد حقیقی تایید شده در پنل باید یکی باشد)

ماده :91
 oجای خالی اول و دوم :متقاضی بعد از دریافت نامه معرفی به ثبت شرکت ها از گروه نشر دیجیتال ،شماره
نامه و تاریخ نامه را وارد نمایید 2(.جای خالی اول)

 oجای خالی سوم :تاریخ صورت جلسه تدوین شده موسسه را لحاظ نمایید(.جای خالی سوم) (تاریخ انجام
صورت جلسه باید با تاریخ این قسمت یکی باشد)

راهنمای تکمیل صورت جلسه:
 -نام شرکت را وارد نمایید.

 -شماره ثبت ،سرمایه و شناسه نامه شرکت را وارد نمایید.

 تاریخ و ساعت صورت جلسه را وارد نمایید(ساعت صورت جلسات معقول وارد شود (.زمان برگذاری جلسات 2ساعت می باشد) تاریخ صورت جلسات باید بعد از تاریخ صدور مجوز  6ماهه باشد)

 -شماره  :3 ،2 ،1جنسیت مشخص شود /نام و نام خانوادگی سهامدار /شماره ملی فرد/مبلغ سهام مشخص شود

 -آدرس موسسه وارد شود.

 -جنسیت مشخص شود/نام و نام خانوادگی افراد

 -ساعت خاتمه جلسه /جنسیت فرد مورد نظر /نام و نام خانوادگی شخصی که کارها را انجام می دهد.

 -نام و نام خانوادگی و امضای اشخاص

 -تاریخ ثبت شود/نام فرد/تعداد سهام/امضای افراد

راهنمای تکمیل معرفی نامه:
 -نام موسسه ای که در پنل نام گذاری کرده اید

 -کد پرونده موسسه در پنل را وارد نمایید

 -انتخاب جنسیت الزامی است سپس نام و نام خانوادگی جهت دریافت مدارک و انجام کارهای ثبت شرکت

 -شماره تلفن شخص مورد نظر

 -امضاء ،تاریخ و نام و نام خانوادگی مدیرعامل

