
 اساسنامه كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار

 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار 21/12/1385مصوب 

 

  كلیات -بخش یك:  

o  تعاریف و اصطالحات -فصل یك:  

  1ماده:  

صطالحات و واژه صوب آذرماه ا سالمي ايران م سالمي  مجلس 1384هايي كه در ماده يك قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ا شوراي ا

  شوند:هاي ديگري به شرح زير تعريف ميروند. به عالوه واژهاند، به همان مفاهيم در اين اساسنامه نيز به كار ميتعريف شده

  1بند:  

 مجلس شوراي اسالمي و اصالحات بعدي آن است. 1384قانون: منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران مصوب آذر ماه 

  2بند:  

مقررات: منظور كليه مصوبات هيات وزيران، شورا، و سازمان، درخصوص بازار اوراق بهادار و فعاالن آن است كه در حدود صالحيتشان 

 رسانند.به تصويب مي

  3بند:  

 است.  2كانون: منظور كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار تعريف شده در ماده 

  4بند:  

ضو كانون: منظ ضوع ماده ع ست كه مطابق قانون و مقررات مو صي ا شخ شده  73ور  ضويت نزد كانون پذيرفته  تحت اين عنوان به ع

 است. 

  5بند:  

 شود.تحت اين عنوان شناخته مي 73شخص وابسته به عضو: منظور شخصي است كه مطابق مقررات موضوع ماده 

  6بند:  

 اين اساسنامه است. 32ضوع ماده هيأت مديرۀ كانون: منظور هيأت مديرۀ كانون مو

 



  7بند:  

 اين اساسنامه است. 48دبيركل كانون: منظور دبيركل كانون موضوع ماده 

  8بند:  

 شوند.تعريف مي 73هائي از اعضاء هستند كه در مقررات عضويت موضوع ماده هاي اعضاء: گروهگروه

o  نام كانون و شخصیت حقوقي آن -فصل دو:  

  2ماده:  

سنامه اداره مينام  سا ساس قانون، مقررات و اين ا صيت حقوقي كه برا ست كه در  "كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار"شود، شخ ا

شود. ماده يك قانون محسوب مي 5قانون تشكيل شده و با مجوز سازمان از مصاديق كانون تعريف شده در بند  53و  33اجراي مواد 

 تجاري، غيرانتفاعي و غير سياسي است.كانون يك مؤسسة غيردولتي، غير

o  تابعیت و مدت -فصل سه:  

  3ماده:  

 كانون تابعيت ايراني دارد و مدت فعاليت آن از تاريخ تاسيس نامحدود است.

o  مركز اصلي كانون و شعب آن -فصل چهار:  

  4ماده:  

تهران و همچنين تاسللليس يا انحالع شلللعب و  مركز اصللللي كانون در تهران اسلللت. تعيين و تشيير نشلللاني مركز اصللللي كانون در

 هاي كانون در هر مكان از اختيارات هيأت مديرۀكانون است.نمايندگي

o  مرجع تصویب و تفسیر اساسنامه كانون -فصل پنج:  

  5ماده:  

تواند تشييرات الزم قانون و همچنين مرجع تفسير آن سازمان است. سازمان مي 7ماده  7مرجع تصويب اساسنامه كانون به موجب بند 

  را در اساسنامه كانون بدهد.

o  اهداف كانون -فصل شش:  

  6ماده:  

 اهداف تشكيل كانون عبارتند از:

 گذاران؛كمك به ايجاد يك بازار اوراق بهادار عادالنه، رقابتي و كارآ در كشور به منظور جلب اعتماد سرمايه -1



 گذاران؛ه به اعضاء نزد سرمايهارتقاء اعتبار اعضاي كانون و اشخاص وابست -2

 هايي كه اعضاي كانون به آن اشتشاع دارند؛تنظيم امور و اعتالي حرفه -3

 دهند؛بهبود و گسترش خدماتي كه اعضاي كانون ارائه مي -4

 افزايش دانش تخصصي اشخاص وابسته به اعضاء؛ -5

 ه اعضاء؛تنظيم روابط بين اعضاي كانون با يكديگر و با اشخاص وابسته ب -6

 شود.اجراي وظايفي كه به موجب قانون يا مقررات به عهده كانون گذاشته شده يا مي -7

o  موضوع فعالیت كانون -فصل هفت:  

  7ماده:  

 هاي ذيل مبادرت ورزد:تواند به فعاليتكانون جهت دسترسي به اهداف خود مي

  1بند:  

 كانون و اشخاص وابسته به اعضاء به سازمان و اجراي آنها؛پيشنهاد مقررات پذيرش، تعليق يا لشو عضويت اعضاي 

  2بند:  

ساني،  ضاء و ارزيابي عملكرد آنان در چارچوب مقررات بمنظور: )الف( اطالع ر سته به اع شخاص واب ضاء كانون و ا نظارت بر عملكرد اع

شرايط پذيرش و كسب شرايط جديد در مهلت )ب(حصوع اطمينان از اجراي قوانين و مقررات و )ج( حصوع اطمينان از حفظ و تداوم 

 هاي زماني تعيين شده؛

  3بند:  

 نظارت بر برنامه هاي تبليشاتي اعضاء كانون بمنظور جلوگيري يا پيش گيري از ارائه اطالعات ناقص و گمراه كننده؛

  4بند:  

 رچوب قوانين و مقررات؛وضع و اجراي ضوابط و استانداردهاي حرفه اي و انضباطي براي اعضاء كانون در چا

  5بند:  

قانون و در  36گران و بازارگردانان و سللاير اشللخاص ذيربط در اجراي ماده ايجاد سللازش در اختالفات بين كارگزاران، كارگزار معامله

 چارچوب مقررات؛



  6بند:  

 برقراري و اجراي نظام مناسب جهت رسيدگي به اختالفات بين اعضاي كانون؛

  7بند:  

 ماده يك قانون؛ 5يم روابط بين اعضاي كانون با يكديگر و با اشخاص وابسته به اعضاء در چارچوب مقررات در اجراي مفاد بند تنظ

  8بند:  

 هاي مربوط به اعضاي كانون، و بازار اوراق بهادار؛نامهكمك به تهيه و تدوين قوانين، مقررات و آئين

  9بند:  

 دهند و كمك به گسترش آن؛ي كه اعضاي كانون ارائه ميبررسي مستمر ظرفيت بازارخدمات

  10بند:  

 پيشنهاد تشيير سقف كارمزدها و نرخ هاي خدمات اعضاي كانون به سازمان؛

  11بند:  

 دهند؛پيشنهاد بكارگيري ابزارهاي مالي جديد در بازار اوراق بهادار بمنظور ايجاد تنوع در خدماتي كه اعضاي كانون ارائه مي

 12 بند:  

سترش آموزش نظام سهيالت الزم جهت گ ضاء جهت ارتقاء فراهم كردن و ايجاد ت سته به اع شخاص واب ستمر براي ا مند، تخصصي و م

 دانش و افزايش كيفيت ارائه خدمات آنان؛

  13بند:  

شگاهانجام فعاليت صي و برگزاري نماي ص شريات و كتب تخ شار ن شي و انت صي و كمك به اين نوع هاي -هاي تحقيقاتي و پژوه ص تخ

 ها؛فعاليت

  14بند:  

سانه صاحبه با ر شي، انجام م شار جزوات آموز سخ، انت سش و پا سات پر شكيل جل شي، ت سهاي آموز شكيل كال سمينارها، ت ها برگزاري 

 ر؛هاي كانون و اعضاي آن و آموزش عمومي موضوعات مرتبط با بازار اوراق بهادابمنظور ايجاد شناخت از فعاليت



  15بند:  

شكالت حرفه سب جهت اطالع، درك و حل م ضاء و حمايت از اعتبار حرفه برقراري نظام منا سته به اع شخاص واب ضاي كانون و ا اي اع

 اي و استقالع آنان؛

  16بند:  

  .هاي اداري، مالي، پرسنلي، سازماني، سيستمي و رفاهي به اعضاءارائة خدمات، راهكارها و مشاوره

  17بند:  

 ايجاد ارتباط و همكاري با اركان و فعاالن بازار اوراق بهادار؛

  18بند:  

ضويت در مجامع حرفه ساير مجامع حرفهاي داخلي و بينع شورهاي ديگر جهت المللي و برقراري تماس و همكاري با  شابه در ك اي م

 از كشور؛ استفاده از تجربيات، تبادع اطالعات و تسهيل فعاليت اعضاي كانون در خارج

  19بند:  

   شود.ساير وظايفي كه به موجب مقررات به عهدۀ كانون گذاشته شده يا مي

  اركان كانون -بخش دو:  

o  اركان كانون -فصل هشت:  

  8ماده:  

  اركان كانون عبارتند از :

o مجامع عمومي 

o هيأت مديرۀ كانون  

o دبيركل كانون  

o حسابرس/ بازرس 

 

 



o  جامع عموميانواع م -فصل نه:  

  9ماده:  

 شوند. انواع مجامع عمومي كانون عبارتند از:مجامع عمومي كانون از اجتماع اعضاي كانون تشكيل مي

  مجمع عمومي عادي -1

 مجمع عمومي فوق العاده -2

o  وظایف مجامع عمومي -فصل ده:  

  10ماده:  

 وظائف و اختيارات مجمع عمومي عادي بشرح ذيل است

 ارش هيأت مديره راجع به فعاليت و وضعيت كانون؛استماع گز -1

هاي مالي گيري در مورد تصويب يا عدم تصويب صورتهاي مالي كانون و تصميماستماع گزارش حسابرس/ بازرس در مورد صورت -2

 كانون؛

 انتخاب يا تشيير اعضاي هيأت مديرۀكانون و تعيين حق حضور آنها؛ -3

 الزحمة آنها؛البدع كانون و تعيين حقزرس اصلي و عليانتخاب يا تشيير حسابرس/ با -4

 ها درج شوند؛هايي كه بايد در اين روزنامههاي كانون و تعيين آگهيتعيين يك يا چند روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي -5

 جلسه درج شده باشد. اتخاذ تصميم در مورد ساير موضوعاتي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده نبوده و در دستور -6

  1تبصره:  

هاي مالي كانون بايد پس از استماع گزارش حسابرس/ بازرس كانون صورت پذيرد؛ در غير اين صورت گيري در خصوص صورتتصميم

هر گونه تصميمي در اين مورد باطل و فاقد اعتبار است. حضور حسابرس/ بازرس يا نمايندۀ وي در جلسة مجمع عمومي جهت قرائت 

  زارش حسابرس/ بازرس الزامي است.گ

  2تبصره:  

صلي وعلي سابرس/ بازرس ا ضاي هيأت مديرۀكانون و ح سمت آنها اع سخه از قبولي  سمت نمايند. يك ن البدع كانون بايد كتباً قبوع 

  بايد به سازمان ارساع گردد.

 



  11ماده:  

ماه پس از پايان ساع مالي برگزار شده و نسبت به انجام وظائف  مجمع عمومي عادي بايد الاقل سالي يكبار، حداكثر ظرف مدت چهار

صميم سة مجمع عمومي عادي براي ت صورتيكه جل صورتخود اقدام نمايد. در  سميت نيابد، گيري در مورد  هاي مالي براي بار اوع ر

صميم صورتهيأت مديرۀكانون بايد جهت ت صوص  صله مجمع عمومي عادي گيري در خ صورتيكه هاي مالي، بالفا را دعوت نمايد. در 

هاي مالي كانون به تصويب نرسد، مجمع عمومي عادي بايد در همان جلسه يا جلسة ديگري كه حداكثر ظرف مدت بيست روز صورت

هاي مالي مشللخص كرده و مهلتي را كه بيش از سلله ماه نباشللد، براي اعماع اين تشللكيل خواهد شللد، اصللالحات الزم را در صللورت

 هيأت مديرۀكانون بدهد.اصالحات به 

 تبصره:  

چنانچه هيأت مديرۀكانون، مجمع عمومي عادي سللاالنه را در موعد مقرر دعوت نكند، حسللابرس/ بازرس كانون مكلف اسللت مجمع 

  مزبور را دعوت نمايد.

  12ماده:  

 وظائف مجامع عمومي فوق العاده بشرح ذيل است :

  1بند:  

 ون يا انحالع كانون به سازمان جهت تصويب؛پيشنهاد تشيير در اساسنامه كان

  2بند:  

 ها و تعهدات در صورت انحالع كانون.هاي مازاد بر بدهيانتخاب مديران و ناظران تصفيه و تصويب چگونگي تقسيم دارايي

o  دعوت مجامع عمومي -فصل یازده:  

  13ماده:  

كه هيأت مديرۀ كانون به پذيرد. درصورتيمديرۀ كانون صورت ميدعوت مجللللامع عمومي اعم از عللللادي و فوق العاده توسط هيأت 

 تواند مجمع عمومي كانون را دعوت نمايد.وظايف خود در دعوت مجامع عمومي در مواقع مقتضي عمل ننمايد، سازمان مي

  14ماده:  

ا تعيين دستور جلسه بصورت كتبي تواند بدر صورتي كه حسابرس/ بازرس كانون تشكيل مجمع عمومي را ضروري تشخيص دهد، مي

از هيأت مديرۀكانون تشكيل مجمع عملللومي را درخواست كند. هيأت مديرۀكانون موظف است حداكثر ظرف مدت ده روز از تلللاريخ 

اين درخواست، مجمع عمومي مورد درخواست را دعوت نمايد. در صورت امتناع هيأت مديرۀكانون از اين امر، حسابرس/ بازرس كانون 

 تواند راساً مجمع عمومي را دعوت نمايد.يم



  15ماده:  

در صللورت درخواسللت مكتوب يك پنجم از اعضللاي كانون جهت برگزاري مجمع عمومي براي بررسللي يك مورد خاص يا برگزاري 

ست ظرف مدت  ست، مجمع عمومي مورد  10انتخابات پيش از موعد، هيأت مديرۀكانون موظف ا ست را روز از تاريخ اين درخوا درخوا

با رعايت تشللريفات مقرر دعوت كند. در صللورت امتناع هيأت مديرۀكانون از دعوت مجمع عمومي، درخواسللت كنندگان مي توانند 

ست كه با رعايت  سابرس/ بازرس كانون مكلف ا شوند و ح ستار  سابرس/ بازرس كانون خوا سه از ح ستور جل دعوت مجمع را با همان د

شريفات مقرر، مجمع مورد د ست را ظرف مدتت ست 20رخوا صورت، درخوا ست دعوت نمايد. در غير اين كنندگان روز از تاريخ درخوا

حق خواهند داشت مستقيماً با رعايت تشريفات مقرر مجمع عمومي را با همان دستور جلسه دعوت نمايند؛ مشروط بر اينكه در آگهي 

به درخواسللت خود براي تشللكيل مجمع عمومي صللراحتاً اشللاره دعوت به عدم توجه هيأت مديرۀ كانون و حسللابرس/ بازرس كانون 

 نمايند.

  16ماده:  

هاي كثيراالنتشللار كانون و پايگاه دعوت اعضللاي كانون براي تشللكيل مجامع عمومي بايد از طريق نشللر آگهي در روزنامه يا روزنامه

 الكترونيكي كانون، صورت پذيرد.

  1تبصره:  

 جلد شرايط در مجمع عموملي حاضلر باشنلد، نشر آگهي دعوت الزامي نيست.در صورتلي كه كليه اعضاء وا

  2تبصره:  

شار آنها در پايگاه الكترونيكي كانون پيش سنامه انت سا شر كلية مواردي كه در اين ا شروع فعاليت ن ساع اوع  ست، در يك شده ا بيني 

 كانون الزامي نيست

  17ماده:  

كيل مجمع عمومي دستور جلسه، تاريخ و محل تشكيل مجمع با قيد ساعت و نشاني كامل بايد در آگهي دعوت اعضاي كانون براي تش

  درج گردد.

  1تبصره:  

ضوع قابل طرح )نظير گزارش هيأت مديره از فعاليتاطالعات و گزارش ضافي مربوط به هر مو صورتهاي ا ضعيت كانون،  هاي ها و و

سابرس/ بازرس( بايد هم شر دعوتمالي كانون و گزارش ح ضي به اطالع زمان با ن شود و به نحو مقت ساع  ضاي كانون ار نامه براي اع

  اعضاي كانون برسد.

 



  2تبصره:  

ضا در مجمع عمومي  شد، قابل طرح در مجمع عمومي نخواهد بود مگر آنكه كليه اع شده با سه پيش بيني ن ستور جل مطالبي كه در د

 ر جلسه راي دهند.حاضر باشند و به قرار گرفتن آن مطلب در دستو

  18ماده:  

 محل تشكيل مجامع عمومي اعم از عادي و فوق العاده در مركز اصلي كانون يا در محلي است كه در آگهي دعوت مشخص مي شود.

  19ماده:  

 خواهد بود.  روز 40روز و حداكثر  10العاده حداقل فاصله بين دعوت و تشكيل هر يك از جلسات مجامع عمومي اعم از عادي يا فوق

o  شرایط حضور در مجامع -فصل دوازده:  

  20ماده:  

ست، نمايندۀ خود را  ست بايد در مهلتي كه دبيركل بدون تبعيض تعيين كرده ا ضور در مجمع عمومي ا ضو كانون كه مايل به ح هر ع

سه را  شركت در مجمع عمومي معرفي كند و مدارك الزم را ارائه كند تا كارت ورود به جل دريافت دارد. اين كارت بايد در طوع جهت 

 مدت تشكيل جلسه مجمع عمومي به شكل قابل رويت بر سينة نمايندۀ عضو نصب باشد.

  1تبصره:  

شند، حق حضور و  سازمان يا كانون با شده از طريق  سپري نمودن مجازات تعليق برقرار  اعضائي كه در زمان برگزاري مجمع در دوره 

 عمومي را نخواهند داشت.اعماع رأي در جلسه مجمع 

  2تبصره:  

توانند فقط مديرعامل يا يكي از اعضللاء هيأت مديره خود را جهت شللركت در جلسللات مجامع عمومي و اعماع حق اعضللاي كانون مي

سب مورد مدير عامل يا  شده اند، ح شكيل ن سهامي ت شركت  ضاي كانون كه در قالب  سته از اع صوص آن د رأي معرفي نمايند. در خ

هيئت مديره شركتي كه عهده دار ركن مديريت آن عضو است، عضو هيئت مديره آن عضو يا عضو هيئت عامل آن عضو مي تواند  عضو

 به عنوان نماينده در مجمع عمومي كانون حاضر شود.

  3تبصره:  

كانون، چنانچه يك  هر يك از اعضاي كانون حاضر در جلسه مجمع عمومي داراي يك رأي است. جهت حفظ برابري حق رأي اعضاي

عضو كانون به عنوان ركن مديريت ساير اعضاي كانون تصدي داشته باشد، عضو مزبور عالوه بر حق رأيي كه خود به عنوان عضو كانون 

از آن برخوردار اسللت، به ازاي كليه اشللخاص حقوقي كه به عنوان ركن مديريت در آن ها تصللدي دارد، حداكثر از يك حق رأي ديگر 

است. در خصوص اشخاص حقوقي كه عضو كانون نيستند، ليكن وظايف ركن مديريت را در يك يا چند عضو كانون بر عهده  برخوردار



دارند نيز تصدي به عنوان ركن مديريت اعضاي كانون، حداكثر منجر به برخورداري شخص حقوقي مزبور از يك حق رأي خواهد شد. 

مديريت آن ها بر عهده يك شخص حقوقي واحد است، صرفاً مكلف به پرداخت حق در هر دو حالت اخير، مجموعه اشخاصي كه ركن 

 عضويت ساالنه به ميزان بيشترين مقدار قابل محاسبه براي يك عضو خواهند بود. 

  4تبصره:  

اي همراهان تواند عالوه بر نمايندۀ خود حداكثر دو نفر همراه را جهت شلللركت در مجمع عمومي معرفي كند. برهر عضلللو كانون مي

پذيرد و همراهان بايد در شود. اعماع حق رأي عضو كانون فقط توسط نمايندۀ وي صورت ميمذكور نيز كارت ورود به جلسه صادر مي

  هنگام رأي گيري، جداي از نمايندگان نشسته باشند.

  5تبصره:  

الزامي نيست، در مجمع عمومي كانون فاقد حق رأي  آن دسته از اعضاي كانون كه عضويت آن ها در كانون به موجب قانون و مقررات

  .خواهند بود

o  حد نصاب ضروري براي رسمیت جلسات مجامع عمومي -فصل سیزده:  

  21ماده:  

در مجامع عمومي عادي، حضور بيش از نصف اعضاي داراي حق راي ضروريست. اگر در اولين دعوت، حد نصاب مذكور حاصل نشود، 

سميت ميمجمع عمومي عاد ضاي كانون ر ضور هر عده از اع شده، با ح شروط به آنكه در دعوت دوم ي كه براي بار دوم دعوت  يابد؛ م

 نتيجه دعوت اوع قيد شده باشد.

  22ماده:  

صل  صاب مذكور حا ست. اگر در اولين دعوت، حد ن ضروري ضاي داراي حق راي  صف اع ضور بيش از ن در مجمع عمومي فوق العاده، ح

يابد؛ هاي بعد دعوت شده، با حضور بيش از يك سوم اعضاي داراي حق راي رسميت ميالعاده كه براي نوبتد، مجمع عمومي فوقنشو

 مشروط به آنكه در آگهي دعوت نتيجه دعوت قبلي قيد شده باشد.

  23ماده:  

كننده، نام نماينده، سمت و نشاني آن نام شركتهيأت مديرۀكانون موظف است از حاضرين در مجمع عمومي صورتي تهيه كند كه در 

 كننده يا نمايندۀ وي رسيده باشد.او قيد شده و به امضاي شركت

 

 

 



o  اداره جلسات مجامع عمومي -فصل چهارده:  

  24ماده:  

ست مجمع با رئيس هيأت مديرۀ كانون و در غياب وي با نائب رئيس هيأت مديرۀكانون و در غياب آنها به ضاي  ريا ست يكي از اع ريا

شي  سه و من ضر در جل ضاء حا ست. ناظرين مجمع از بين اع سبي آراء ا سه به انتخاب مجمع عمومي با اكثريت ن ضر در جل كانون حا

 شوند.جلسه از بين اعضاء كانون يا افراد ديگر، توسط مجمع عمومي انتخاب مي

 تبصره:  

م يا برخي از اعضاي هيأت مديرۀكانون باشد، مجمع عمومي رئيس مجمع را از در مواردي كه دستور جلسه مجمع، انتخاب يا عزع تما

باشند، به اكثريت نسبي بين اعضاي كانون حاضر در جلسه كه عضو هيأت مديرۀكانون يا داوطلب عضويت در هيأت مديرۀكانون نمي

 كند.آراء انتخاب مي

  25ماده:  

شريفات دعوت و درابتداي جلسة مجمع عمومي رئيس مجمع با سنامه و مقررات از نظر ت سا سه را با توجه به مفاد اين ا يد رسميت جل

عده الزم براي تشكيل جلسة مجمع عمومي احراز و اعالم نمايد تا در صورتجلسة مجمع عمومي قيد شود. پس از اعالم رسميت جلسة 

صويب اين مجمع مي سة مجمع به ت ستور جل سد. رئيس مجمع بمجمع عمومي، د سه اداره ر ستورجل سة مجمع را مطابق اين د ايد جل

  كند.

o  شیوۀ اخذ رأي -فصل پانزده:  

  26ماده:  

در مورد انتخاب اعضللاي هيأت مديرۀكانون و حسللابرس/ بازرس كانون اخذ راي بايد بصللورت كتبي يا الكترونيكي و مخفي صللورت 

  پذيرد.

 تبصره:  

افزارهاي مورد استفاده بايد به افزارها و سختلكترونيكي صورت گيرد، صحت عملكرد نرمدر صورتيكه مقرر شود اخذ رأي به صورت ا

 تائيد حسابرس/ بازرس كانون يا در صورت غيبت ايشان، ناظرين مجمع برسد.

o  حد نصاب الزم براي اعتبار تصمیمات -فصل شانزده:  

  27ماده:  

صميمات همواره با اكثر سه اتخاذ ميدر مجامع عمومي عادي، ت ضر در جل ضاي كانون حا صف بعالوه يك اع شوند؛ مگر در مورد يت ن

 انتخاب اعضاء هيأت مديرۀكانون، حسابرس/بازرس و هيأت رئيسة مجمع عمومي كه اكثريت نسبي كافي است.

 



  28ماده:  

 شوند.ر جلسه، اتخاذ ميدر مجامع عمومي فوق العاده، تصميمات همواره با اكثريت دو سوم اعضاي كانون حاضر د

o  تمدید جلسات -فصل هفده:  

  29ماده:  

صميم سه ت ستورجل ضوعات مندرج در د سه مجمع عمومي، در مورد تمام مو سه ميهر گاه در هر جل شود، هيأت رئي تواند، با گيري ن

باشد با قيد ساعت و محل تشكيل در همان تصويب مجمع عمومي اعالم تنفس نموده و تاريخ جلسه بعد را كه نبايد ديرتر از دو هفته 

جلسه اعالم كند. تمديد جلسه به شيوه فوق، نيازمند دعوت و آگهي مجدد نيست و جلسه تمديد شده با همان حد نصاب جلسه اوع 

 رسميت خواهد يافت.

o  صورت جلسه مجامع -فصل هجده:  

  30ماده:  

شود كه به امضاء تعداد نسخ كافي توسط منشي جلسه تهيه و تنظيم مياي به از مذاكرات و تصميمات مجامع عمومي، صورت جلسه

سيده و به رئيس هيأت مديرۀكانون تحويل مي سه مجمع ر سناد كانون هيأت رئي سخه آن در محل كانون و به عنوان ا شود تا يك ن

 نگهداري شود و يك نسخه به حسابرس/ بازرس و يك نسخه به سازمان ارساع گردد.

o  اعتبار و آثار تصمیمات مجامع -فصل نوزده:  

  31ماده:  

 تصميمات مجامع عمومي وقتي معتبرند كه:

 جلسة مجمع عمومي براساس اين اساسنامه تشكيل شده باشد؛ -1

 تصميمات براساس اين اساسنامه اتخاذ شده و به امضاي هيأت رئيسة مجمع عمومي رسيده باشد. -2

  با قانون يا مقررات نباشند و در حدود صالحيت و اختيارات مجمع باشند.تصميمات به تشخيص سازمان مشاير  -3

o  هیأت مدیره كانون -فصل بیست:  

  32ماده:  

صلي است كه از بين اعضاء كانون، توسط مجمع مؤسس يا مجمع عمومي عادي، بمدت  7هيأت مديرۀ كانون مركب از حداقل  عضو ا

البدع را براي هيأت مديرۀ كانون مومي مؤسس يا عادي از بين اعضاي كانون دو عضو عليشوند. همچنين مجمع عساع انتخاب مي 2

صلي، يكي از اعضاي عليانتخاب مي ستعفاء، سلب صالحيت يا سلب عضويت هر عضو ا البدع به ترتيبي كه مجمع كند تا در صورت ا

شده و مسئوليتعمومي تعيين مي شين وي  اعضاي هيأت مديرۀكانون حق ندارند به طور مستقيم يا  هاي مربوطه را بپذيرد.كند، جان

غيرمستقيم زيرنظر دبيركل كانون، مسئوليتي را بپذيرند. اعضاي هيئت مديره به نحوي انتخاب خواهند شد كه اكثريت اعضاي هيئت 



قل يك عضو از ميان شركت مديره از ميان شركت هاي كارگزاري عضو كانون باشند. از بين دو عضو علي البدع هيئت مديره نيز حدا

 هاي كارگزاري انتخاب خواهد شد.

  1تبصره:  

 .حذف شد

  2تبصره:  

 .حذف شد

o  شرایط عضویت در هیأت مدیرۀ كانون -فصل بیست و یك:  

  33ماده:  

 شرايط داوطلبين براي عضويت در هيأت مديرۀكانون عبارت است از:

  1بند:  

 اي كه:ديرهدارا بودن مديرعامل يا عضو هيأت م

 )الف( صالحيت وي براي تصدي سمت مديرعاملي يا عضويت موظف در هيأت مديرۀ داوطلب، به تأئيد مراجع ذيصالح رسيده باشد؛

 هاي كارگزاري سابقة فعاليت داشته باشد.)ب( حداقل يك ساع در سمت مديرعاملي يا عضويت موظف در هيأت مديرۀ شركت

  2بند:  

 قة عضويت مستمر در كانون )به استثناي سه ساع اوع از شروع فعاليت كانون(دارا بودن سه ساع ساب

  3بند:  

  ساع آخر فعاليت 3نداشتن سابقه تعليق مستمر ناشي از تخلف بيش از يك ماه ظرف 

  1تبصره:  

رۀ وي كه شرايط بند نماينده عضو هيأت مديرۀكانون براي شركت در جلسات هيأت مديرۀكانون، مديرعامل يا عضو موظف هيأت مدي

 باشد، خواهد بود.)الف( اين ماده را داشته

 



  2تبصره:  

سنامه خود فاقد ركن هيئت مديره يا هيئت  سا شده اند و به موجب ا شكيل ن سهامي ت شركت  ضاي كانون كه در قالب  سته از اع آن د

 3و  2وه بر دارا بودن شرايط مندرج در بندهاي عامل مي باشند، به منظور داوطلب شدن براي عضويت در هيئت مديره كانون بايد عال

شد، به تأييد مراجع  ضو مي با شركتي كه عهده دار ركن مديريت آن ع ضو موظف هيئت مديره  صالحيت مدير عامل يا ع اين ماده، 

  .ذيصالح رسيده باشد

  3تبصره:  

ساسنامه خود داراي ركن هيئت مديره يا هيئت آن دسته از اعضاي كانون كه در قالب شركت سهامي تشكيل نشده اند و به موجب ا

 3و  2عامل مي باشند، به منظور داوطلب شدن براي عضويت در هيئت مديره كانون بايد عالوه بر دارا بودن شرايط مندرج در بندهاي 

  .شداين ماده، صالحيت حداقل يكي از اعضاي هيئت مديره يا هيئت عامل آن عضو به تأييد مراجع ذيصالح رسيده با

  4تبصره:  

در خصوص آن دسته از اعضاي كانون كه در قالب شركت سهامي تشكيل نشده اند، نماينده عضو هيئت مديره كانون براي شركت در 

ضو  ست، ع ضو ا شركتي كه عهده دار ركن مديريت آن ع ضو موظف هيئت مديرۀ  سب مورد، مدير عامل يا ع سات هيئت مديره ح جل

  .ضو هيئت عامل آن عضو خواهد بود كه صالحيت وي به تأييد مراجع ذيصالح رسيده باشدهيئت مديره آن عضو يا ع

  34ماده:  

روز قبل از تشلللكيل مجمع عمومي به منظور انتخاب هر يك از اعضلللاي هيأت مديرۀكانون،  40به جز دورۀ اوع، دبيركل بايد حداقل 

شر يا براي ساع اين فراخوان را هيأت  فراخواني جهت اعالم آمادگي داوطلبين منت شار يا روش ار ساع نمايد. محل انت ضاي كانون ار اع

روز قبل از تشللكيل مجمع عمومي مذكور، اعالم داوطلبي خود و مدارك الزم را  30كند. داوطلبين بايد حداقل مديرۀكانون تعيين مي

  يركل ارائه دهند.هاي خود براي تصدي اين سمت به دببه همراه متني حاوي معرفي خود و برنامه

  35ماده:  

تطبيق صالحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديرۀكانون و اعالم اسامي اشخاص واجد شرايط بر عهده دبيركل كانون است كه ايللللن 

لر تا  لاً و بصورت محرمانه به داوطلبان اعالم گ 23موضوع بايد حداكث لات پايان پذيرد و نتايج آن كتب ردد. داوطلباني روز قبل از انتخاب

روز از تاريخ دريافت نامه خود،  5توانند حداكثر ظرف مدت كه صللالحيت آنان جهت عضللويت در هيأت مديرۀكانون تائيد نشللود مي

لرف مدت  لراض،  5اعتراض خويش را به هيأت مديرۀكانون تسليم نمايند. هيأت مديرۀكانون موظف است ظ لاريخ دريافت اعت روز از ت

سي  ضوع را برر ضاء اين مهلتمو ست. پس از انق ها، نموده و نظر خود را اعالم نمايد. نظر هيأت مديرۀكانون در مورد داوطلب قطعي ا

روز قبل از آغاز  10هاي اعالمي داوطلب، حداقل دبيركل بايد اسامي كامل داوطلبان واجد شرايط به همراه متن حاوي معرفي و برنامه

 ي كانون يا پست سفارشي به اطالع اعضاي كانون برساند.انتخابات از طريق پايگاه الكترونيك

 



  36ماده:  

صورت متوالي فقط براي يك دورۀ  ضاي هيأت مديرۀ كانون به  ست و انتخاب مجدد اع ساع ا ضويت در هيأت مديرۀ كانون دو  مدت ع

ستعفا يا لشديگر امكان ستگي، تعليق بيش از يك ماه، ا شك صورت انحالع، ور ست. در  ضاي هيأت مديرۀ پذير ا ضويت هر يك از اع و ع

سنامه يك عضو از اعضاي علي 32كانون، ابتدا رئيس هيأت مديره، با رعايت مفاد مادۀ  سا البدع هيأت مديره را به ترتيب مصوب اين ا

ع به پذيرش البدالبدع يا عدم تمايل اعضاي عليكند. در صورت عدم وجود عضو عليمجمع عمومي، به عنوان جايگزين وي دعوت مي

سبت هاي مقرر در ماده  سنامه، آن 32سمت يا عدم امكان رعايت ن سا گاه بايد در مدت باقيمانده براي وي جايگزيني به ترتيب اين ا

روز تشللريفات مربوط به دعوت از داوطلبين،  90اند ظرف مقرر در اين اسللاسللنامه انتخاب شللود. هيأت مديرۀكانون و دبيركل موظف

ضاي هيأت مديرۀكانون براي مدت باقيمانده دريافت مدارك، ت شكيل مجمع عمومي عادي را براي تكميل اع شرايط و ت عيين واجدين 

 انجام دهند. 

 تبصره:  

ضو  شود. ع ست، قيد  سة مجمع عمومي كه وي را انتخاب كرده ا صورتجل ضو هيأت مديرۀ كانون بايد در  تاريخ خاتمه مأموريت هر ع

اي مأموريت و تا انتخاب فرد جايگزين مكلف است به وظايف خود عمل نمايد. در صورت انقضاي مدت هيأت مديرۀ كانون پس از انقض

سئوع امور كانون و ادارۀ  سابق كانون كماكان م ماًموريت هيئت مديرۀ كانون، تا زمان انتخاب هيئت مديرۀ جديد كانون، هيئت مديرۀ 

  آن خواهند بود.

  37ماده:  

از شروع فعاليت كانون، سه عضو از اعضاي هيأت مديرۀكانون داوطلبانه و در صورت نبود داوطلب با تصويب پس از گذشت يك ساع 

روند و متعاقباً با تصللميم مجمع عمومي عادي همان اشللخاص يا سلله مجمع عمومي عادي از عضللويت در هيأت مديرۀكانون كنار مي

  عدي انتخاب خواهند شد.شخص ديگر از داوطلبين واجد شرايط براي دوره دو ساله ب

o  تشكیل و اداره جلسات هیأت مدیره كانون -فصل بیست و دو:  

  38ماده:  

هيأت مديرۀكانون هر سلللاع از بين اعضلللاي خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر را بعنوان نايب رئيس هيأت مديرۀكانون براي 

س هيأت مديرۀكانون قبل از پايان مهلت مقرر مزبور بر عهده هيأت مديرۀكانون نمايد. تشيير رئيس و نايب رئيمدت يكساع انتخاب مي

 است.

  39ماده:  

سات بيش از يك ماه  صله جل سط هيأت مديرۀكانون به طوري كه فا شده تو سات هيأت مديرۀكانون مطابق برنامه از پيش تعيين  جل

صلي كانون با دعوت كتبي رئيس يا نائب رئي شد، در مركز ا شكيل مينبا سه در آن ت ستور جل ضاي س و با درج د شود. هر يك از اع

تواند شللخص يا اشللخاصللي را براي ارائة نظرات يا اداي توضلليحات به جلسلله دعوت نمايد، مگر اينكه هيأت هيأت مديرۀ كانون مي

 مديرۀكانون محدوديتي براي اين امر قائل شود.



 تبصره:  

سابرس/ بازرس كانون مي شركت در اين تواند بدون حق ح صورت تمايل وي به  شركت كند. در  سات هيأت مديرۀكانون  رأي در جل

 نامه مذكور در اين ماده بايد همزمان براي وي نيز ارساع شود.جلسات، دعوت

  40ماده:  

عهدۀ عضوي رياست جلسات به عهدۀ رئيس هيأت مديرۀ كانون و در غياب وي با نائب رئيس هيأت مديرۀكانون و در غياب اين دو به 

 شود.از اعضاي هيأت مديرۀكانون است كه در همان جلسه انتخاب مي

  41ماده:  

ند. هر جلسه هيأت مديرۀكانون در صورتي رسميت دارد كه بيش از نصف اعضاي هيأت مديرۀكانون در آن جلسات حضور داشته باش

سه  ضر در جل ضاء حا سه هيأت مديرۀكانون به اكثريت آراء اع صميمات متخذه در جل ضو هيأت مديرۀكانون يك حق رأي دارد و ت ع

 شوند.اتخاذ مي

  42ماده:  

 رئيس هيأت مديرۀكانون مسئوع پيگيري اجراي صحيح و به موقع مصوبات هيأت مديرۀكانون است.

  43ماده:  

ست كه زيرنظر رئيس هيأت مديرۀكانون انجام وظيفه ميكانون داراي دبيرخانههيأت مديرۀ كند. دبيرخانه هيأت مديرۀكانون براي اي ا

سه صورتجل سات هيأت مديرۀكانون  سه اي تنظيم ميهر يك از جل ضر در جل ضاي هيأت مديرۀكانون حا ضاي كليه اع كند و براي ام

ساع مي ضاي اكثريت آنها ار ضر و غايب و دارد تا به ام ضاء حا ست و نام اع شماره ترتيب و تاريخ ا سه مزبور داراي  صورتجل سد.  بر

صه صميمات متخذه در آن درج ميخال ضاء هيأت مديرۀكانون با تمام يا اي از مذاكرات و همچنين ت صورتيكه هر يك از اع گردد. در 

  گردد.قيد مي بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر وي در صورتجلسه

  44ماده:  

ساع به  سه غير متوالي طي يك  سه متوالي يا پنج جل سه جل ضاي هيأت مديرۀكانون بداليل غير موجه در  ضور هر يك از اع عدم ح

سمت خود تلقي مي ستعفاي وي از  ضاي هيأت مديرۀكانون، برعهدۀ هيأت منزله ا شخيص موجه بودن يا موجه نبودن غيبت اع شود.ت

  رۀكانون است.مدي

 

 

 



o  وظایف و اختیارات هیأت مدیره كانون -فصل بیست و سه:  

  45ماده:  

نام كانون كه براي وصللوع به اهداف يا انجام موضللوع فعاليت كانون هيأت مديرۀ كانون براي هرگونه اقدام و انجام هرگونه معامالتي به

ن مواردي كه طبق اين اساسنامه يا مقررات، از اختيارات مجامع عمومي جز آضروري تشخيص دهد، داراي اختيارات نامحدود است به

 اند. وظايف و اختيارات هيأت مديرۀكانون ازجمله بشرح ذيل است:كانون محسوب شده

 انتخاب يا عزع دبيركل كانون و تعيين حقوق و مزاياي وي؛ -1

 كانون؛ مدت و كوتاه مدتهاي بلندمدت، ميانها و برنامهتصويب خط مشي -2

 تصويب نمودار سازماني و تشكيالتي كانون؛ -3

 تصويب بودجه ساالنه كانون؛ -4

تعيين مبلغ وروديه، حق عضويت ثابت و حق عضويت متشير اعضاي كانون و اشخاص وابسته به اعضاء با توجه به حدود اختياراتي  -5

  بيني شده است؛كه در مقررات براي كانون پيش

 كانون؛ دعوت مجامع عمومي -6

  تهيه گزارش هيأت مديره خطاب به مجمع عمومي عادي ساالنه در مورد فعاليت و وضعيت كانون؛ -7

  هاي مالي كانون؛تهيه صورت -8

  هاي ديگرخطاب به مجامع عمومي كانون؛تهيه كليه گزارش -9

  الزحمه آنها؛هاي تخصصي و مبالغ حقتعيين اعضاي كارگروه -10

 اند؛شدهاين اساسنامه توسط دبيركل تهيه 55اي تحليلي كه به شرح مندرج در مادۀ هبررسي گزارش -11

 نمايندگي كانون در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات دولتي و موسسات خصوصي؛ -12

ايط استخدام نصب و عزع كليه ماموران و كاركنان كانون و تعيين ششل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفيع، تنبيه و تعيين ساير شر -13

 آنان؛

 ها و موسسات مالي و اعتباري و انسداد آنها؛افتتاح حساب به نام كانون نزد بانك -14

 دريافت مطالبات كانون و پرداخت ديون آن از اصل و سود و متفرعات؛ -15



  تعهد، ظهرنويسي، قبولي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري؛ -16

بديل يا فسلللخ و اقاله آن در مورد خريد و فروش و معاوضللله امواع منقوع و غير منقوع كه جزء عقد هر نوع قرارداد و تشيير و ت -17

 موضوع كانون باشد؛

 واگذاري يا تحصيل هرگونه حق كسب و پيشه و تجاري )سرقفلي(؛ -18

قه اختراع يا هرگونه حقوق و مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد هرگونه اختراع، و خريد، تحصيل، فروش يا واگذاري اختراعات و ور -19

 ها؛امتيازات مربوط به آن

 مبادرت به تقاضا و اقدام براي ثبت هرگونه عالمت تجاري؛ -20

اجاره و استيجاره و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخليه  -21

 ديد نظر در راي صادره يا اجراي آن؛عين مستاجره و تقاضاي تج

 به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارك و وجوه كانون در صندوق هاي دولتي و خصوصي و استرداد آنها؛ -22

سود و  -23 ستقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر ميزان با  سات و هر نوع ا س شركتها و مو صيل اعتبار از بانكها و  تح

شخيص كارمزد  ضروري ت ضوع فعاليت كانون  صوع به اهداف و اجراي مو صورتيكه جهت و شد در  ضي با شرايطي كه مقت يا هر گونه 

 دهد؛

 رهن گذاردن امواع كانون اعم از منقوع و غير منقوع و فك رهن ولو كراراً؛ -24

ودي كه براي اجراي اهداف و احداث و تحصلليل هرگونه دارايي و تشللكيل هرگونه شللخصلليت حقوقي يا شللركت در آن در حد -25

 هاي كانون ضروري تشخيص دهد؛فعاليت

شتن تمام اختيارات  -26 صراف از آن اعم از حقوقي و كيفري با دا سليم به دعوي يا ان اقامه هرگونه دعوي و دفاع از هرگونه دعوي يا ت

نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعيين  راجع به امر دادرسي اعم از حق تجديد نظر و مصالحه، تعيين وكيل سازش، ادعاي جعل

جاعل، ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و به طوركلي استفاده از كليه حقوق و اجراي كليه تكاليف ناشيه از 

زع و تجديد انتخاب او با قانون داوري، تعيين وكيل براي دادرسلللي و غيره با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و لو كراراً و ع

تعيين وكيل ديگري به جاي او با يا بدون حق توكيل و توكيل در توكيل و لو كراراً، تعيين مصللللدق و كارشنللللاس، اقللللرار خواه در 

شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث،  سترداد دعوي، جلب  سارت ا شد، دعوي خ ماهيت دعوي و خواه به امري كه كامالً قاطع دعوي با

شخاص و امواع، اعطاي مهلت براي دريافت مطالبلللللات كانون، اقدا ضاي توقيف ا م به دعوي متقابل و دفاع از آن، تامين مدعي به تقا

 درخواست صدور برگه اجرائي و تعقيب عمليات اجرائي و اخذ محكوم به، چه در دادگاه ها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد؛

 ها با توجه به قوانين جاري كشور و عرف؛تعيين ميزان استهالك دارايي  -27

 هاي مالي كانون هر شش ماه يكبار و ارائة آن به حسابرس/ بازرس كانون؛تنظيم صورت -28



 دهد؛العادۀ كانون در مواقعي كه مفيد تشخيص ميپيشنهاد اصالح اساسنامه به سازمان و مجمع عمومي فوق -29

  دهند به سازمان؛ق الزحمه خدماتي كه اعضاي كانون ارائه ميپيشنهاد تشيير نوع و نرخ كارمزد و ح -30

 ها و اعالم اسامي پذيرفته شدگان؛ها، بررسي مطالب و نظارت بر انجام آزمونتصويب برگزاري آزمون -31

سيستم -32 ستقرار  سيستمپيگيري و حصوع اطمينان از ا آنها به ويژه در هاي مكانيزه مورد نياز كانون و ارتقاء هاي كنترع داخلي و 

ارتباط با بانك اطالعاتي اعضاي كانون، )شامل مشخصات سهامداران، اعضاء هيأت مديره، مشخصات مديران و كاركنان، نتايج ارزيابي، 

هاي حق عضللويت هاي مالي اعضللاي كانون( و همچنين سللاير سلليسللتم هاي مكانيزه مورد نياز )از جمله در زمينهتخلفات، و صللورت

 و امور حسابداري، مالي و عملياتي كانون(؛ اعضاي كانون

ضوع ماده  -33 سي مقررات مو سط كارگروه 72برر شدهكه تو صي تهيه  ص شنهاد آنها به هاي تخ صويب آنها يا پي سب مورد ت اند و ح

 سازمان جهت تصويب؛

 اعماع نظارت بر عملكرد دبيركل؛ -34

 ارات آنها؛تعيين صاحبان امضاء مجاز از طرف كانون و حدود اختي -35

شت از حساب -36 صاحبان امضاء مجاز از طرف كانون براي بردا ساير تعيين  سناد و اوراق تعهدآور و  هاي بانكي، امضاي قراردادها و ا

 اسناد و مكاتبات؛

 ؛قانون 3ماده  7عالي بورس و اوراق بهادار موضوع بند ها در شوراياعماع حق رأي كانون جهت انتخاب نماينده كانون -37

  هاي كانون در هر مكان.تعيين و تشيير مركز اصلي كانون در تهران و همچنين تاسيس يا انحالع شعب و نمايندگي -38

 شود.عهدۀ هيأت مديره گذاشته ميموجب مقررات بهساير وظايفي كه به -39

  1تبصره:  

لاده اختيارات هيأت مديره منحصر به موارد فوق نيست. شرح موارد فوق فقط براي ذ لدر اين م لررات ص لدود مق كر مثاع بوده و در ح

 سازد.وجه به اختيارات تام هيأت مديره خللي وارد نميبله هيچ

  2تبصره:  

سط هيئت مديره  صويب تو ست كه پس از ت ضاء الزام آور ا سته به اع شخاص واب ضاء و ا صوبات هيئت مديرۀ كانون هنگامي براي اع م

شده و هيئت مديره  كانون، بجز مواردي كه به موجب ساع  سازمان ار سد، كتباً به  سازمان بر صويب  سنامه بايد به ت سا مقررات اين ا

شد.  15سازمان ظرف  سنامه كانون اعالم نكرده با سا صوبات مزبور مراتب مشايرت آن ها را با قوانين، مقررات و ا روز كاري از دريافت م

سازمان در مهلت ف سخ كتبي هيئت مديره  سنامه عدم دريافت پا سا صوبه مزبور با قوانين، مقررات و ا وق به منزلة اعالم عدم مشايرت م



صميم گيري به هيئت مديره كانون اعاده مي  صورت اعالم مشايرت، مراتب به همراه موارد مشايرت جهت ت شد. در  كانون تلقي خواهد 

  .شود

 3 تبصره:  

ضوع تب صوبات هيئت مديره كانون مو شدن م ضا كه به  2صره پس از الزم االجرا  سته به اع شخاص واب ضا يا ا اين ماده، هر يك از اع

واسطه مشايرت مصوبات هيئت مديره با قوانين، مقررات يا اساسنامه كانون به مصوبات هيئت مديره كانون معترض باشد، مي تواند در 

ه كانون اعالم مي كند. كانون فرصت دارد اين خصوص شكايت كتبي و مستند خود را تقديم سازمان نمايد. سازمان مراتب شكايت را ب

صوبات مشاير با  15ظرف  ضيحات از كانون، م سيدگي و اخذ تو سازمان پس از ر سازمان ارائه دهد.  سخ خود را كتباً به  روز كاري پا

 قوانين، مقررات و اساسنامه كانون را ملشي خواهد نمود. 

  46ماده:  

ضاي هيأت مديرۀكانون حق ندارند هي صيل نمايند و كانون نميچاع ضمين يا تعهد گونه وام يا اعتبار از كانون تح تواند ديون آنان را ت

گونه عمليات به خودي خود باطل است. ممنوعيت مذكور در اين ماده شامل اشخاصي نيز كه به نمايندگي اعضاي كانون در كند. اين

 شود.و فرزندان صشير آنها مي كنند و همچنين شامل همسرجلسات هيأت مديرۀكانون شركت مي

  47ماده:  

شركت سات و  س ضو هيات مديره يا مدير عامل آنها هيأت مديرۀكانون و همچنين مو شريك يا ع ضاء هيأت مديرۀكانون،  هائي كه اع

شند، نمي مستقيم يا غير مستقيم  شود به طورتوانند بدون اجازه هيأت مديرۀكانون در معامالتي كه با كانون يا به حساب كانون ميبا

اي طرف معامله واقع يا سهيم شوند و در صورت اجازه نيز هيأت مديرۀكانون مكلف است بالفاصله حسابرس/ بازرس كانون را از معامله

كه اجازه آن را داده، مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي ارائه كند. حسللابرس/ بازرس نيز مكلف اسللت ضللمن 

ارش خاصللي حاوي جزئيات اين معامالت، نظر خود را درباره رعايت يا عدم رعايت صللرفه و صللالح كانون در اين معامالت به همان گز

مجمع عمومي تقديم كند. عضللو هيأت مديرۀكانون كه در معامله ذينفع اسللت، در جلسلله هيأت مديرۀكانون و نيز در مجمع عمومي 

 ه مذكور حق راي نخواهد داشت.عادي هنگام اخذ تصميم نسبت به معامل

o  دبیر كل كانون -فصل بیست و چهار:  

  48ماده:  

سللاع  2دبيركل كانون توسللط هيأت مديرۀكانون و خارج از اعضللاي هيأت مديره، از بين اشللخاص حقيقي واجد شللرايط براي مدت 

اسللت. وي تحت نظارت هيأت مديرۀ كانون انجام وظيفه هاي متوالي بالمانع شللود. تجديد انتخاب دبيركل كانون براي دورهانتخاب مي

  نمايد.مي

  1تبصره:  

  صالحيت دبيركل بايد به تأييد سازمان برسد.



  2تبصره:  

 توان به عنوان دبيركل كانون انتخاب نموداصالحيه قانون تجارت را نمي 111اشخاص مندرج در ماده 

  3تبصره:  

 يك نسخه از آن را به سازمان ارساع دارد. دبيركل بايد كتباً قبوع سمت كرده و

  49ماده:  

نمايند و پذيرش هرگونه سلللمت غير موظف از جانب وي فقط با تصلللويب دبيركل كانون به طور موظف و تمام وقت انجام وظيفه مي

 هيأت مديرۀكانون مجاز خواهد بود.

  50ماده:  

روز نسبت به تعيين دبيركل  10نون، هيأت مديرۀكانون بايد حداكثر ظرف مدت در صورت فوت، استعفا يا سلب شرايط از دبيركل كا

 جديد اقدام نمايد.

  51ماده:  

 نمايد.حقوق، مزايا و پاداش دبيركل را هيأت مديرۀكانون تعيين مي

  52ماده:  

سبت به تخلف از قانون، مقررات، شخاص ديگر ن صوبات مجمع عمومي كه مطابق  دبيركل كانون در مقابل كانون و ا سنامه يا م سا اين ا

  باشد.معتبرند، مسئوع مي 31مادۀ 

  53ماده:  

شده در بورس براي خود و افراد تحت تكفل مواردي كه دبيركل و پرسنل كانون بايد در خريد و فروش اوراق بهادار و كاالهاي پذيرفته

  شود.بيني ميخود رعايت كند، در مقررات پيش

o  وظایف و اختیارات دبیركل -فصل بیست و پنج:  

  54ماده:  

عهدۀ كانون يا دبيركل است. دبيركل وظيفة دبيركل مسئوع اجراي كلية وظايفي است كه به موجب قانون، مقررات و اين اساسنامه به

صوبات هيأت مديره ايجاد هماهنگي در اجراي فعاليت سئوليت اجراي م شريات را بههاي كانون و م سئوع ن سمت مديرم عهده دارد. 

  كند.ها و اختيارات دبيركل را هيأت مديره تعيين ميتخصصي كانون نيز به عهدۀ دبيركل است. ساير وظايف، مسئوليت



  55ماده:  

  ها از جمله عبارتند از:شهاي موردنظر هيأت مديرۀكانون يا سازمان را تنظيم و ارائه نمايد. اين گزارشدبيركل موظف است گزار

هادار و هاي كارگزاري،كارگزار معاملههاي تحليلي مربوط به تعداد شلللركتگزارش -1 ياز در بازار اوراق ب گري و بازارگرداني مورد ن

 محدودۀ فعاليت آنها؛

 گزارش مربوط به پذيرش عضو جديد در كانون؛ -2

 ه اعضاي كانون؛هاي قطعي شدگزارش مربوط به نوع تخلف و مجازات -3

  كند؛هايي كه كانون برگزار كرده يا ميهاي مربوط به شيوه برگزاري آزمونگزارش -4

 گزارش هاي مربوط به نظارت انجام پذيرفته و تخلفات اعضاي كانون از مقررات؛ -5

 ن؛هاي مالي آناهاي مربوط به وضعيت مالي و نتيجه عملكرد اعضاي كانون مستخرجه از صورتگزارش -6

 دهند براي مقايسه آنان با يكديگر؛هاي مربوط به ارزيابي خدماتي كه اعضاي كانون ارائه ميگزارش -7

 هاي مربوط به اختالفات بين اعضاي كانون با يكديگر و با ساير اشخاص ذيربط؛گزارش -8

شده در زمينههاي مربوط به فعاليتگزارش -9 ششهاي انجام  شي و كو شي، پژوه شده براي معرفي فعاليتههاي آموز هاي اي انجام 

 كانون؛

 هاي تبليشاتي اعضاي كانون؛هاي مربوط به نظارت بر فعاليتگزارش -10

  اي در مورد وضعيت مالي كانون؛هاي دورهگزارش -11

 هاي تخصصي كانون؛اي مربوط به عملكرد كارگروههاي دورهگزارش -12

بندي و ارزيابي پيشللنهادهاي هاي اعضللاي كانون و اقدامات انجام شللده جهت اولويتسللتهاي مربوط به نيازها و درخواگزارش -13

 دريافتي و عمليات اجرائي انجام شده؛

  56ماده:  

گونه تواند در هر يك از جلسات هيأت مديرۀكانون يا در كليه جلسات آن حضور داشتللله باشد. حضلللور وي در ايندبيركل كانون مي

لات به من لاز هيأت مديرۀكانون و همچنين اطالع از مصوبات و داليل توجيهي ظور تسليم گزارشجلس لورد ني لات م ها و ارائه توضيح

 مباحث مطروحه و به منظور ايجاد هماهنگي در برگزاري جلسات هيأت مديرۀكانون و ايجاد هماهنگي در اجراي وظايف كانون است.



  57ماده:  

  شود، انجام خواهد داد:ت دبيركل كانون، وظائف او را شخص ديگري كه به ترتيب زير تعيين ميدر صورت عدم حضور موق

 شود؛روز باشد، جانشين موقت رأساً توسط دبيركل تعيين مي 10كه عدم حضور كمتر يا مساوي الف( در صورتي

 شود.يين ميروز باشد، جانشين موقت توسط هيأت مديره تع 10كه عدم حضور بيش از ب( درصورتي

o  حسابرس/بازرس كانون -فصل بیست و شش:  

  58ماده:  

مجمع عمللومي عادي در هر سللاع يك مؤسسه را از بين موسسات حسابرسي معتمد سازمان به عنوان حسابرس/ بازرس كانون براي 

گر را به عنوان حسابرس/ بازرس كند. مجمع عمومي عادي همچنين از بين مؤسسات مذكور يك مؤسسة ديمدت يكساع انتخاب مي

شرايط از وي يا عدم قبوع البدع انتخاب ميعلي سلب  صلي،  سابرس/ بازرس ا ستعفاي ح ستگي يا ا شك صورت انحالع، ور كند تا در 

 هاي وي را بپذيرد.سمت يا استنكاف از اجراي وظايف توسط وي، وظايف و مسئوليت

 تبصره:  

  كتباً قبوع سمت كنند و يك نسخه از آن را به سازمان ارساع دارند.البدع بايد حسابرس/ بازرس اصلي وعلي

  59ماده:  

ساسنامه قيد شده است، وظائف حسابرس/ بازرس كانون به شرح ذيل  عالوه بر وظايفي كه براي حسابرس/ بازرس در ساير مواد اين ا

 است :

 كند؛العاتي كه هيأت مديره كانون به مجمع عمومي عادي ارائه ميارائه گزارش و اظهارنظر در مورد صحت مطالب، مدارك و اط -1

 هاي مالي كانون و اظهارنظر راجع به آنها؛حسابرسي صورت -2

ضاي هيأت  -3 سط هيأت مديرۀكانون، دبيركل، هر يك از اع سنامه كانون كه تو سا شاهده موارد تخلف از قوانين، مقررات و ا گزارش م

  ن كانون صورت پذيرفته باشد؛مديره يا مديران و كاركنا

 بررسي و ارائه گزارش در مواردي كه حسب نظر سازمان يا مجمع عمومي به وي احاله شده باشد. -4

 تبصره:  

( اين ماده بايد الاقل ده روز قبل از تشلللكيل مجمع عمومي عادي، جهت 2( و )1گزارش حسلللابرس/ بازرس كانون در مورد بندهاي )

  كانون در مركز اصلي كانون آماده باشد.مراجعه و بررسي اعضاء 



  60ماده  

تواند در هر موقع هرگونه رسلليدگي و بازرسللي الزم را انجام داده و اسللناد و مدارك و اطالعات مربوط به حسللابرس/ بازرس كانون مي

ر انجام وظايفي كه بر عهده تواند به مسللئوليت خود دكانون را مطالبه كرده و مورد رسلليدگي قرار دهد. حسللابرس/ بازرس كانون مي

 اصالحيه قانون تجارت استفاده نمايد. 149دارد از نظر كارشناسان، با رعايت ماده 

  61ماده:  

هاي سهامي مندرج در اصالحيه قانون مسئوليت حسابرس/ بازرس در مقابل كانون و اشخاص ثالث مشابه مسئوليت بازرس در شركت

 قانون است. 49ماده  3و مسئوليت اظهارنظركننده مطابق بند  1347 ماه ساعتجارت مصوب ارديبهشت

  62ماده:  

گيرد بطور مسللتقيم يا غير مسللتقيم ذينفع تواند در معامالتي كه با كانون يا به حسللاب كانون انجام ميحسللابرس/ بازرس كانون نمي

 باشد.

  63ماده:  

 كند.ومي عادي تعيين ميحق الزحمه حسابرس/ بازرس كانون را مجمع عم

  كارگروه هاي تخصصي -بخش سه :  

o  تشكیل كارگروه هاي تخصصي -فصل بیست و هفت:  

  64ماده:  

صويب هيأت مديرۀكانون تعداد، عناوين كارگروه شنهاد دبيركل به ت صي، مقررات حاكم برآنها و مأموريت هر كارگروه به پي ص هاي تخ

سد. كارگروهمي صويب هيأت مديرۀ كانون از بين اعضاي  3مركب از حداقل هاي تخصصي ر شنهاد دبيركل به ت ستند كه با پي عضو ه

ساع انتخاب مي صالح براي مدت يك  سان ذي شنا سط هيأت مديره كانون يا از بين متخصصين و كار شوند. رئيس هر كار گروه نيز تو

گيري تشللكيل به موقع جلسللات شللود. پييركل كانون ابالغ ميها توسللط دبگردد. احكام اعضللاي كارگروه و مأموريت آنتعيين مي

شرفت كار آنكارگروه صي و دريافت گزارش پي ص صالح به عهدۀ دبيركل هاي تخ ساير مراجع ذي ها و گزارش نتايج به هيأت مديره و 

  است.

  1تبصره:  

 هاي متوالي بالمانع است.تجديد انتخاب اعضاي هر كارگروه تخصصي براي دوره

 2ره تبص:  

 هاي تخصصي بالمانع است.عضويت نمايندگان اعضاي هيأت مديرۀكانون و دبيركل در كارگروه



  3تبصره:  

صويب  شنهاد دبيركل به ت صي، جايگزين وي به پي ص ضاي يك كار گروه تخ شرايط از هر يك از اع سلب  ستعفا و يا  صورت فوت، ا در 

 شود.هيأت مديرۀ كانون انتخاب مي

  65ماده:  

لاي كارگروه لرموظف انجام مياعض لورت غي لود را به ص الزحمه آنها را هيأت مديرۀكانون تعيين دهند و حقهاي تخصصي وظايف خ

 نمايد.مي

o  تشكیل و اداره جلسات كارگروه هاي تخصصي -فصل بیست و هشت:  

  66ماده:  

نامه، تعيين محل جلسللات، حروفچيني صللورتجلسللات، رسللاع دعوتهاي تخصللصللي از نظر اانجام امور دفتري و رفع نيازهاي كارگروه

هاي تخصصي و رفع ساير نيازهاي آنان به الزحمة اعضاي كارگروهدريافت صورتجلسات امضاء شده و بايگاني آنها، پيگيري پرداخت حق

 عهده دبيركل كانون است.

  67ماده:  

سات كار سئوليت اداره جل صورتگروه، برنامهرئيس هر كارگروه تخصصي م سه، تنظيم  ستور هر جل سات، تعيين د سات و ريزي جل جل

 دار خواهد بود. همچنين نامبرده رابط كارگروه تخصصي با دبيركل و هيأت مديرۀكانون است.گزارش پيشرفت كار به دبيركل را عهده

  68ماده:  

لاله شده به هر كارگروه تخصصي پروژه لر يك از موضوعات اح آيد كه در پايان آن بايد گزارش نتايج همراه با ساعات به شمار مي ايه

 و هزينه انجام شده براي آن مشخص شده و جهت تصويب به هيأت مديرۀكانون تسليم شود.

  69ماده:  

موضللوع صللورتجلسللات هر كارگروه تخصللصللي داراي شللماره ترتيب، تاريخ، سللاعت آغاز و پايان جلسلله، اسللامي حاضللرين و غايبين، 

 رسد.جلسه بوده و به امضاء اكثريت اعضاء كارگروه تخصصي ميصورت

  70ماده:  

لاله شده به هر كارگروه تخصصي و هزينههاي دورهدبيركل كانون در گزارش لرفت وظائف اح لزان پيش هاي انجام شده اي خود بايد مي

 .ذيربط را به هيأت مديرۀكانون گزارش نمايد

 



  71ماده:  

ساع به  سه غيرمتوالي در طي يك سه متوالي يا پنج جل سه جل صي به داليل غير موجه در  ص ضاء كارگروه تخ ضور هر يك از اع عدم ح

 باشد. تشخيص رئيس كارگروه، به منزله استعفاي آن از سمت خود مي

  تنظیم مقررات توسط كانون -بخش چهار:  

o  ننحوۀ تنظیم مقررات مورد نیاز كانو-فصل بیست و نه:  

  72ماده:  

سط كارگروه ست هيأت مديرۀ كانون تو شرايط مقررات مورد نياز كانون به درخوا شاوران واجد  سان و م شنا ساير كار هاي تخصصي يا 

 شود. اين مقررات از جمله عبارتند از:گيرد تا به هيأت مديرۀكانون تسليم تهيه شلده و در اختيلار دبيركل قلرار مي

  1بند:  

 رات عضويت در كانون براي اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء؛مقر

  2بند:  

 هاي كانون؛مقررات مربوط به آزمون

  3بند:  

  مقررات نظارت بر عملكرد اعضاي كانون و اشخاص وابسته به اعضاء؛

  4بند:  

  مقررات فعاليت جشرافيائي اعضاي كانون؛

  5بند:  

 بين اعضاي كانون با يكديگر يا با اشخاص ذيربط؛مقررات ايجاد سازش در اختالفات 

  6بند:  

 مقررات رسيدگي به تخلفات اعضاي كانون و تعيين نوع مجازات متخلفين؛

  7بند:  

 اي براي اعضاي كانون و اشخاص وابسته به اعضاء؛مقررات رفتار حرفه



  8بند:  

 دهندمقررات ارزيابي خدماتي كه اعضاي كانون ارائه مي

  9بند:  

 هاي تخصصي؛منشور كارگروه

  10بند:  

 مقررات شيوه تصفيه كانون در صورت انحالع كانون؛

  11بند:  

 مقررات اداري، استخدامي، مالي و معامالتي كانون،

  12بند:  

 مقررات خريد و فروش اوراق بهادار توسط دبيركل و كاركنان كانون؛

 تبصره:  

  ين ماده بايد به تصويب سازمان و ساير مقررات اين ماده به تصويب هيأت مديرۀكانون برسد.( ا6( تا)1مقررات موضوع بندهاي)

  اعضاي كانون و اشخاص وابسته به اعضاء -بخش پنج:  

o  تعلیق و لغو عضویت-شرایط عضویت -فصل سي:  

  73ماده:  

هاي اعضاء، سقف حق وروديه و حق عضويت اعضاء، گروهشرايط عضويت در كانون، تعليق يا لشو عضويت اعضاء و اشخاص وابسته به 

بيني هايي كه عضو كانون بايد ارائه كند و ساير موارد الزم در مقررات عضويت در كانون پيشثابت و متشير، اطالعات، مدارك و گزارش

ن و اصالحات بعدي آن توسط رسد. تقاضاي عضويت در كانون به معني پذيرش مقررات عضويت در كانوشده و به تصويب سازمان مي

  متقاضي است.

o  الزامات ناشي از عضویت در كانون -فصل سي و یك:  

  74ماده:  

 باشند.اعضاي كانون و اشخاص وابسته به اعضاء متعهد به رعايت مواد اين اساسنامه و مقررات مي

 



  75ماده:  

ضاء موظفند اطالعات، مدارك و گزارش شكلي كه هيأت مديرۀكانون تعيين مي هاي مورداع كند به كانون نياز كانون را در مهلت و به 

 ارائه دهند.

  76ماده:  

پللللرداخت وروديه و حق عضويت ثابت يا متشير و ساير تعهدات مالي به عنوان الزام و تعهد قطعي هر عضو و اشخاص وابسته به عضو 

 باشد.مي

  ابع مالي آنحساب هاي كانون و من -بخش شش:  

o  حساب هاي كانون -فصل سي و دو:  

  77ماده:  

يابد. در اولين دوره مالي كانون سللاع مالي كانون از ابتداي فروردين ماه هر سللاع آغاز و در پايان اسللفند ماه همان سللاع خاتمه مي

 يابد.خاتمه مياستثنائاً، آغاز دوره از تاريخ تاسيس شروع شده و در آخر اسفند ماه همان ساع 

  78ماده:  

صورت ساع مالي  ضاي هر  ست پس از انق شي درباره هيأت مديرۀ كانون موظف ا ساع مالي به همراه گزار هاي مالي كانون را در پايان 

صورت ساع مزبور تهيه و تنظيم نمايد.  ضعيت كانون در طي  مجمع عمومي  روز قبل از تاريخ 45هاي مالي مزبور بايد اقالً فعاليت و و

عادي ساالنه در اختيار حسابرس/ بازرس كانون گذاشته شود تا پس از رسيدگي به همراه گزارش حسابرس/ بازرس به مجمع عمومي 

 عادي تسليم گردد.

 تبصره:  

 هاي مالي كانون بايد براساس استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري كشور تهيه و تنظيم گردد.صورت

  79ماده:  

ضاء كانون مي ساالنه هر يك از اع سخه اي از از ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي عادي  صلي كانون مراجعه نموده و ن تواند به مركز ا

ضعيت كانون را دريافت نمايد. همچنين صورت سابرس/ بازرس كانون و گزارش هيأت مديره در مورد فعاليت و و هاي مالي، گزارش ح

پايگاه ف اسلللت ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي عادي سلللاالنه اين اطالعات و گزارشهيأت مديرۀ كانون موظ ها را از طريق 

 الكترونيكي كانون در اختيار اعضاي كانون قرار دهد.

 

 



  80ماده:  

صورت صويب  صاحساب هيأت مديرۀكانون بت ساالنه به منزلة مفا راي همان هاي مالي كانون در هر دوره از طرف مجمع عمومي عادي 

 دوره خواهد بود.

  81ماده:  

صورتماه يك 6هيأت مديرۀ كانون بايد الاقل هر  سابرس/ بازرس كانون قرار  6هاي مالي بار،  ماهه كانون را تهيه نموده و در اختيار ح

 دهد.

  82ماده:  

  ون منظورخواهد شد.هاي كانون در هر ساع مالي، به حساب اندوخته كانتفاوت درآمدها و هزينه

o  منابع مالي كانون -فصل سي و سه:  

  83ماده:  

 شوداي از محل منابع ذيل تامين ميهاي كانون اعم از جاري و سرمايههزينه:

 ؛وروديه و حق عضويت ثابت و متشير اعضاء و اشخاص وابسته به اعضاء -1

 هاي داوطلبانه و هداياي اشخاص؛كمك -2

  ها و انتشارات؛هاي آموزشي و پژوهشي، همايشاز برگزاري برنامه وجوه حاصل -3

 ساير اقالم. -4

  1تبصره:  

  شود.بيني ميرسد، پيش( كه به تصويب سازمان مي72سقف حق وروديه و حق عضويت ثابت و متشير در مقررات مذكور در ماده )

  2تبصره:  

 آمدها مشروط به كسب مجوز از هيأت مديرۀكانون است.قبوع كمك هاي داوطلبانه، هدايا و تحصيل ساير در

 

 



  انحالل كانون -بخش هفت :  

o  انحالل كانون -فصل سي و چهار:  

  84ماده:  

صورتي صله فعاليت كانون را متوقف و مجمع عمومي فوق در  ست بالفا سازمان مجوز كانون را لشو كند، هيأت مديرۀكانون موظف ا كه 

 تخاب مديران و ناظران تصفيه دعوت نمايد.العاده را جهت ان

  85ماده:  

صورت انحالع كانون، دارائي ضاء كانون خواهد بود كه نحوه هاي كانون پس از پرداخت كامل بدهيدر  ها و ايفاي تعهدات متعلق به اع

ها كه در قانون تجارت به تصللفيه شللركتكند. تصللفيه كانون برطبق مقررات مربوط العاده تعيين ميتقسلليم آن را مجمع عمومي فوق

 پذيرد.بيني شده است، صورت ميپيش

  سایر موارد -بخش هشت:  

o  ثبت تصمیمات -فصل سي و پنج:  

  86ماده:  

صميم صي كه همان موارد زير پس از ت شخ سط  سازمان، مجمع عمومي يا هيأت مديرۀكانون بايد تو صالح اعم از  گيري در مرجع ذي

 ها و مالكيت صنعتي به ثبت برسد:كند در ادارۀ ثبت شركتگيرنده تعيين ميميممرجع تص

 انحالع يا لشو مجوز كانون و نحوۀ تصفية آن؛ -1

 اساسنامه يا هر نوع تشيير در آن؛ -2

 البدع هيأت مديرۀكانون؛مشخصات سجلي اعضاي اصلي يا علي -3

 كانون؛البدع حسابرس اصلي يا علي -مشخصات سجلي بازرس -4

 مشخصات سجلي دبيركل كانون؛ -5

 هاي مالي؛تصميمات راجع به صورت -6

 شوند؛هايي كه در آنها منتشر ميهاي منتخب مجمع و نوع آگهينام روزنامه يا روزنامه -7

 ات آنها؛توانند اوراق تعهدآور يا قراردادها را از جانب كانون امضاء كنند و حدود اختيارمشخصات سجلي اشخاصي كه مي -8

 هاي كانون.نشاني مركز اصلي، شعب يا نمايندگي -9

 



o  موضوعات پیش بیني نشده -فصل سي و شش:  

  87ماده:  

 بيني نشده است مشموع مقررات و قوانين جاري كشور خواهد بود.موضوعات و مسائلي كه در اساسنامه حاضر پيش

o  خاتمه -فصل سي و هفت:  

  88ماده:  

  است.تبصره تنظيم شده 35ماده، و  88فصل،  36بخش،  8اساسنامه مشتمل بر  اين

 


