باسمه تعالی

راهنمای تدوین اساسنامه و صورت جلسه موسسه (ثبت شده)

متقاضیانی که دارای شخصیت حقوقی بوده و تغییر موضوع فعالیت و تغییر اساسنامه را بر موسسه ثبت شده
خود می پذیرند  ،باید دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه تغییر (موسسه) را به شرح زیر
تکمیل و به دبیرخانه مرکز فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال تحویل دهند.
در نهایت؛ متقاضیان بعد از ارائه دو نسخه اساسنامه و دو نسخه صورت جلسه به دبیرخانه مرکز،
می توانند پس از گذشت  7روز کاری نتیجه بررسی مدارک خود را دریافت نمایند( .لطفا برای
دریافت نتیجه بررسی ،از طریق ارسال پیام در پنل کاربری پیگیری نمایید) چنانچه مدارک شما
تایید شده باشند ،می توانید مدارک ممهور را به همراه نامه تاییدیه دریافت و جهت ثبت به
اداره ثبت شرکت ها مراجعه نمایید.

نحوه تکمیل اساسنامه:
ماده  :1نام موسسه خود را وارد نمایید.

ماده  :3موسساتی که تمایل به حفظ موضوع فعالیت فعلی خود را دارند ،می توانند فقط آن دسته از موضوعات
خود را که در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات باشد ،در ادامه موضوع فعالیت نشر دیجیتال در ماده زیر وارد
نمایند.

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

ماده  :9مقدار سرمایه موسسه را به ریال درج نمایید( .حداقل سرمایه یک میلیون ریال است)

ماده  :62تعداد اعضای هیات مدیره خود را در این بخش وارد نمایید( .به عنوان مثال بر عهده دو ( )2نفر
شخص حقیقی می باشد) تعداد افراد ماده  22با تعداد افراد حقیقی تایید شده در پنل باید یکی باشد .لطفا از درج نام
افراد در این بخش خود داری نمایید.

ماده :51
 oجای خالی اول و دوم را خالی بگذارید و بعد از دریافت نامه تاییدیه ثبت شرکتها از گروه نشر دیجیتال ،شماره
نامه و تاریخ نامه را با خودکار مشکی وارد نمایید.

 oجای خالی سوم :تاریخ و نوع صورت جلسه تدوین شده (فوق العاده) را لحاظ نمایید.
 oتاریخ صورت جلسه ارسالی باید با تاریخ درج شده در این قسمت یکی باشد.

راهنمای تکمیل صورت جلسه:
 -نام موسسه ،شماره ثبت و سرمایه موسسه را وارد نمایید.

 ساعت ،روز و تاریخ صورت جلسه را وارد نمایید (ساعت صورت جلسات معقول و ترجیحا در ساعات اداری واردشود ).تاریخ صورت جلسات باید حتما بعد از تاریخ صدور مجوز  2ماهه باشد.

 -شماره  1و  :2جنسیت مشخص شود /نام و نام خانوادگی عضو یا سهامدار /مبلغ سهام مشخص شود

 آدرس دقیق موسسه به همراه کدپستی وارد شود( .آخرین آدرسی که قانونا برای موسسه شما در اداره ثبتشرکت ها ثبت شده است)

 -ساعت خاتمه صورت جلسه وارد شود

 -نام شخصی که کارهای موسسه در اداره ثبت شرکت ها را انجام می دهد را درج نمایید.

راهنمای تکمیل معرفی نامه:
 -نام موسسه ای که در پنل ثبت نموده و کد پرونده آن در پنل را درج نمایید.

 انتخاب جنسیت الزامی است سپس نام و نام خانوادگی نماینده و شماره تلفن ایشان جهت دریافت مدارک درجشود.

