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 «کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه»

 کلیات -فصل اول

 تعاریف و اصطالحات

مجلس  4831اسالمی ایران مصوب هایی که در ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اصطالحات و واژه -1ماده 
های دیگری به شرح زیر روند. به عالوه واژهاند، به همان مفاهیم در این اساسنامه نیز به کار میشورای اسالمی تعریف شده

 :شوندتعریف می

 مجلس شورای اسالمی است. 4831منظور قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران مصوب  :قانون -1

و فعاالن سرمایه هیأت وزیران، شورا و سازمان در خصوص بازار از قبیل مراجع ذیصالح منظور کلیه مصوبات  ررات:مق -2
 رسانند.در حدود صالحیتشان به تصویب میآن است که 

 است. اساسنامه  2منظور کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه تعریف شده در ماده  کانون: -3

 به عنوان نیا تحت اساسنامه نیا 95 موضوع ماده شخصی است که مطابق قانون و مقرراتمنظور  عضو کانون: -4
 .است شده رفتهیپذ کانون نزد تیعضو

  .است اساسنامه نیا 22کانون موضوع ماده  رهیمد أتیه منظور :کانون رهیمد أتیه -5

  .است اساسنامه نیا 14 کل کانون موضوع ماده ریدب منظورکل کانون:  ریدب -6

 .است "بهادار اوراق و بورسسازمان " منظورسازمان:  -7

 است. "شورای عالی بورس و اوراق بهادار ": منظورشورا -8

 آن یحقوق تیشخص و کانون نام

 یقیحق سهامداران کانون" شود،یاداره م حاضر اساسنامه  و مقررات قانون، اساس بر که یحقوق تیشخص نیا نام -2 ماده
 کی. کانون شودیم محسوب قانون 4 ماده 9 بند در شده فیتعر کانون قیمصاد از سازمان مجوز با و است "هیسرما بازار

 اوراق بازار در فعال یهاکانون ثبت و لیتشک دستورالعمل"است و بر اساس  یردولتیو غ یرانتفاعیغ ،یرتجاریمؤسسه غ
 .شودیم لیتشک "بهادار

 مدت و تیتابع

 نامحدود است. سیتأس خیآن از تار تیدارد و مدت فعال یرانیا تیکانون تابع -3 ماده

 آن شعب و کانون یاصل مرکز

انحالل شعب و  ای سیتأس نیکانون در تهران و همچن ینشان رییو تغ نییکانون در تهران است. تع یمرکز اصل -4 ماده
 کانون است.  رهیمد أتیه اراتیکانون در هر مکان از اخت یهایندگینما

 کانون اساسنامه ریتفس و بیتصو مرجع

آن، سازمان است. سازمان  ریمرجع تفس نیقانون و همچن 7ماده  7اساسنامه کانون به موجب بند  بیمرجع تصو -5 ماده
 الزم را در اساسنامه کانون بدهد.  راتییتغ تواندیم

 کانون اهداف

 :از عبارتند کانون لیتشک اهداف -6 ماده
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 است؛ گرفته قرار عییتض مورد آنان منافع و حقوق که یموراد در اعضا و منافع حقوق از تیحما یسامانده -4
 شود؛یم وارد آنها از یبخش به یجمع خسارت که یموارد در اعضا از تیحما یسامانده -2
 اعضا؛ نیب روابط میتنظ و یهماهنگ -8
 اعضا؛ یا حرفه مشکالت از اطالع جهت مناسب نظام یبرقرار -1
 اعضا؛ یتخصص دانش شیافزا و آموزش -9
 .آنها حقوق یریگیاعضا در مورد نحوه پ ییراهنما -2

 کانون تیفعال موضوع

 :ورزدیم مبادرت ریز یهاتیفعال بهو مقررات  نیچارچوب قوان در ،تحقق اهداف خود یکانون در راستا -7 ماده
 اعضا تیبه فعال یانتظام بخش الزامات مرتبط جهت وضوابط  وضع-4
جهت  صالحیذ مراجعمربوط به  یهانامهنییمقررات و آ نیو تدو هیکانون جهت ته یارائه و انعکاس نظرات اعضا -2

 . بیتصو
 و دانش یارتقا جهت اعضا مستمر و یتخصص مند،نظام آموزش گسترش جهت الزم التیتسه جادیا و کردن فراهم -8

  هیسرمادر بازار  یدر مورد ضرورت مشارکت جمع یعموم یهایآگاه یارتقا و آنان خدمات ارائه تیفیک شیافزا
 به کمک و یتخصص یهاشگاهینما یبرگزار و یتخصص کتب و اتینشر انتشار و یپژوهش و یقاتیتحق تیفعال انجام -1
 اعضا منافع و حقوق از تیحما موضوع حیتشر یراستا در هاتیفعال نوع نیا

 مصاحبه انجام ،یآموزش جزوات انتشار پاسخ، و پرسش جلسات لیتشک ،یآموزش یهاکالس لیتشک نارها،یسم یبرگزار -9
 کانون  یهاتیفعال از شناخت جادیا منظور به هارسانه با
 اعضا به ییقضا و یحقوق ،یمال ،یادار یهامشاوره و راهکارها ارائه -2
 مانند و گرمهیب ینهادها ،یگذارهیسرما سکیر پوشش ینهادها ،هیسرمابا ارکان و فعاالن بازار  یارتباط و همکار جادیا -7

 آن
 و گذارانقانون با یمساع کیتشر و نظر تبادل -5. یخارجسهامداران  تیفعال لیتسه انجام اقدامات الزم به منظور -3

 و حفظ منافع اعضا هیسرما بازارو مقررات در جهت توسعه کارآمد  نیقوان نیو مشارکت در تدو یریگمیتصم مراجع
 یراستا در مشاوره و یآموزش ،یحقوق یهاکارگروه و هاتهیکمدر کانون مانند  یتخصص یهاکارگروه و هاتهیکم لیتشک -5

  اعضا به مؤثر خدمات ارائه
 ناظر مقام به آن انعکاس و هیسرمادر بازار  یتحوالت سهامدار شیپا -44
 ییشنهادهایپ ارائه و مسئول مقامات به آنها انعکاس و اعضا انتقادات مشکالت، ها،دگاهید مورد در قیتحق و یبررس -44
 موانع و مشکالت نیا رفع یبرا
 یحقوق و یقیحق اشخاصمقابل  در و هاسازمان نهادها، مراجع، ریاز اعضا در سا یندگینما -42
 اعضا با روابط لیتسه منظور به یکیالکترون گاهیپا جادیا -48
  .شودیم گذاشته کانون عهده به مقررات و نیقوان موجب به که یفیوظا ریسا -41

 کانون ارکان -دوم فصل
 ارکان کانون عبارت اند از:  -8 ماده
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  یعموم مجامع -4
 رهیمد أتیه -2
 کل ریدب -8
 /حسابرسبازرس -1
 سازش و حل و فصل اختالفات أتیه -9

  یعموم مجامع

 یعموم مجامع انواع

کانون )به  فعال یکانون از اجتماع اعضا یعموم مجامع. باشدیم العادهفوق و یعاد یعموم مجمع دو یدارا کانون -9 ماده
  .شودیم لیتشک آنها ندگانینما ایاین اساسنامه(  95شرح ماده 

 آن یامضا که ییهانامهوکالت ای و یرسم یهانامهوکالت صرفاً ،یعموم مجامع در یرأ حق اعمال و حضور جهت -تبصره
 کانون یاعضا از کیچیه یعموم مجامع در .باشدیم مجاز است، شده دییتأ یرسم اسناد یهادفترخانه در موکل یسو از
 یدستورالعمل براساس تواندیم کانوناعضا را بر عهده داشته باشد.  ریسا یمجموع حق رأ زانیم 9از % شیوکالت ب تواندینم
 .دینما برگزار یکیالکترون صورت به را خود مجامع رسد،یم کانون رهیمد أتیه بیتصو به که

 یعموم مجامع دعوت

 أتیکه ه ی. در صورتردیپذیم صورت کانون رهیمد أتیه توسط العادهفوق و یعاد از اعم یعموم مجامع دعوت -11 ماده
/بازرس کانون موظف است حسابرس د،یعمل ننما یدر موقع مقتض یخود در دعوت مجامع عموم فیکانون به وظا رهیمد

  .دینما دعوت را کانون یعموم مجمع روز،24ظرف 

 دستور نییتع با تواندیم دهد، صیتشخ یضرور را یعموم مجمع لیتشک کانون بازرس/ حسابرس که یصورت در -11 ماده
 است موظف کانون رهیمد أتیه. کند درخواست را یعموم مجمع لیتشک کانون رهیمد أتیه از یکتب صورت به جلسه

 أتیه امتناع صورت در. دینما دعوت را درخواست مورد یعموم مجمع درخواست، نیا خیتار از روز ده مدت ظرف حداکثر
 .دینما دعوت را یعموم مجمع رأساً تواندیم کانون بازرس/ حسابرس روز، 24 ظرفامر نیا از کانون رهیمد

 ازآن  یبرا یلیدال رائها و یزمان برنامه ارائه با ،فعال یاعضا پنجم کی حداقل توسط یعموم مجمع لیتشک اگر -12 ماده
مقرره دعوت  فاتیتشر تیعاروز مجمع مورد درخواست را با ر ستیحداکثر تا ب دیبا رهیمد أتیه شود درخواست رهیمد أتیه

 و شوند خواستار کانون/حسابرس بازرس از را مجمع دعوت توانندیم کنندگاندرخواست صورت، نیا ریکند. در غ
 گرنه و دینما دعوت روز ده تا حداکثر را تقاضا مورد مجمع مقرره فاتیتشر تیرعا با که بود خواهد مکلف/حسابرس بازرس

 دعوت به راجع فاتیتشر هیکل آنکه شرط به ند،ینما اقدام مجمع دعوت به ماًیمستق داشت خواهند حق کنندگاندرخواست
 حیتصر حسابرس/ بازرس و رهیمد أتیه توسط خود درخواست اجابت عدم به دعوت یآگه در و نموده تیرعا را مجمع

 .ندینما

و  کانون راالنتشاریکث روزنامه در یآگه با ل،یتشک خیتار از شیپ روز ده حداقل کانون، یعموم مجامع به دعوت -13 ماده
 دیمجمع با لیتشک محل و خیتار ،جلسه دستور یعموم مجامع به دعوت در. شودیاعالم م کانون یرسم یتارنما نیهمچن
 شود.  دیدعوت ق یدر آگه
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 اعضا هیکل آنکه مگر بود نخواهد یعموم مجمع در طرح قابل باشد، نشده ینیبشیپ جلسه دستور در که یمطالب -14 ماده
 .دهند یرأ جلسه دستور در مطلب آن گرفتن قرار به و باشند حاضر یعموم مجمع در

 سیواقع نشود، رئ میهمه موضوعات مندرج در دستور جلسه مجمع مورد اخذ تصم ،یهرگاه در مجامع عموم -15 ماده
 دیتمد. کند نییتع باشد هفته دو از رترید دینبا که را بعد جلسه خیتار و نموده تنفس اعالم تواندیمجمع م بیمجمع با تصو

)با لحاظ نوع مجمع( اول  جلسه نصاب حد همان با مجمع بعد، جلسات در و ستین یرسم دعوت به منوط مجامع جلسات
 .داشت خواهد تیرسم

 یعموم مجامع جلسات اداره

 توسط منظور نیبد که رهیمد أتیه یاعضا از یکی ای رهیمد أتیه سیرئ بینا ای سیرئ استیر به یعموم مجامع -16 ماده
 خواهد لیتشک یعموم مجمع انتخاب به حاضر یاعضا از یکی استیر به آنها ابیغ در و باشد شده انتخاب رهیمد أتیه

 سیرئ صورت نیا در که باشد مجمع جلسه دستور جزو آنها هیکل ای رانیمد از یبعض عزل ای انتخاب که یمواقع در مگر شد،
 مجمع طرف از جلسه در حاضر یاعضا از نفر دو. شد خواهد انتخاب ینسب تیاکثر به جلسه در حاضر یاعضا نیب از مجمع

 .دینمایم نییتع خارج از ای و فعال یاعضا نیب از یمنش نفر کی مجمع نیهمچن. شوندیم انتخاب ناظر عنوان به

 یعموم مجامع در ماتیتصم اخذ و جلسه تیرسم یبرا یضرور نصاب حد

 نصاب حد دعوت نیاول در اگر. است یضرور یرأ فعال یاعضا نصف از شیب اقالً حضور یعاد یعموم مجمع در -17 ماده
 آنکه شرط به ابدییم تیرسم فعال یاعضا از عده هر حضور با و شد خواهد دعوت دوم بار یبرا مجمع نشد، حاصل مذکور

 .باشد شده دیق اول دعوت جهینت دوم دعوت در

 معتبر یرسم جلسه در نیحاضر یآرا کی عالوه به نصف تیاکثر به همواره ماتیتصم ،یعاد یعموم مجمع در -18 ماده
( که البدلیو عل ی/حسابرس )اصلبازرس و رهیمد أتیه مجمع، نیناظر و یمنش س،یرئ انتخاب مورد در مگر. بود خواهد

 خواهد بود.  یکافحاضرین  ینسب تیاکثر

 حد دعوت نیاول در اگر. ابدییم تیرسم فعال یاعضا نصف از شیباقالً با حضور  العادهفوق یمجمع عموم -19 ماده
به شرط  ابدییم تیرسم فعال یاعضا سوم کی از شیب حضور با و دعوت بعد بار یبرا مجمع نشد، حاصل مذکور نصاب

 شده باشد.  دیدعوت قبل ق جهینت یآنکه در دعوت بعد

 خواهد معتبر یرسم جلسه در حاضر یاعضا یآرا سوم دو تیاکثر به همواره العادهفوق یعموم مجمع ماتیتصم -21 ماده
 .بود

 یعموم مجامع اراتیاخت و فیوظا

 :از اندعبارت یعاد یعموم مجمع اراتیاخت و فیوظا -21 ماده
 یشنهادیپ یهابرنامه و یمش خط بیتصو و یبررس و کانون گذشته سال تیفعال مورد در رهیمد أتیه گزارش استماع -4

 ندهیآ سال یبرا
 کانون یکل یهااستیس و هایمش خط نییتع -2
 /حسابرسبازرس گزارش استماع -8
 عملکرد دوره یمال یهاصورت ریسا و ترازنامه بیتصو و یبررس -1
 کانون یهایآگه نشر جهت راالنتشاریکث روزنامه انتخاب -9
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 یو الزحمهحق نییتع و/حسابرس بازرس انتخاب -2
 هاآن الزحمهحق نییتع و کانون رهیمد أتیه یاعضا انتخاب -7
 نباشد.  العادهفوق یعموم مجمع تیصالح در که یموضوعات ریسا درباره میتصم اخذ و بحث -3

 :از اند عبارت العادهفوق یعموم مجمع اراتیاخت و فیوظا -22 ماده
 دییتأجهت  سازمان بهانحالل کانون  ایدر مواد اساسنامه  رییتغ شنهادیپ -4
 دییتأجهت  سازمان بهمؤسسات مشابه طبق مقررات مربوطه  ریبا سا ادغام شنهادیپ -2
 هیو ناظران تصف رانیو انتخاب مد انحالل موقع در کانون هیتصف روش نییتع -8

 صورت به یرأ اخذ. دارد یرأ حق کی ه،یسرما بازار در او ییدارا زانیم از نظر صرفکانون،  فعالهر عضو  -23 ماده
 . ردیگیم صورت یمخف و یکیالکترون

 دارد.  یانتخاب شوند حق رأ دیکه با یرانیهر عضو کانون به تعداد مد ره،یمد أتیه یخصوص انتخاب اعضا در -تبصره

 بخواهد کتباً فعال یاز اعضا انه،یسال یعاد یمجمع عموم یروز قبل از برگزار 24کانون موظف است حداقل  -24 ماده
 ساالنه تیعضو حق زیوار از که یعضو هر. دینما اقدام انهیسال تیعضو حق زیوار به نسبت یعموم مجمع یبرگزار از قبل
 .شد خواهد سلب یو از یرأ حق د؛ینما یخوددار مذکور مهلت در خود

 ،یمقتض مواقع در نیهمچن. شود لیتشک یمال سال هر انیپا از بعد ماه سه تا حداکثر دیبا یعاد یعموم مجمع -25 ماده
 صورت لزوم مواقع در زین العادهفوق یعموم مجمع دعوت. شود لیتشک العادهفوق صورت به تواندیم یعاد یعموم مجمع

  .ردیگیم

 هیأت مدیره

 رهیمد أتیه یاعضا

با  ،یعاد یعموم مجمعکانون توسط  یاعضا نیاست که از ب یعضو اصل 5کانون متشکل از  رهیمد أتیه -26 ماده
عضو علی البدل  8عمومی از بین اعضای کانون  مجمعشوند. همچنین انتخاب می سال سهبه مدت  حاضرین ینسب تیاکثر

 عضو هر تیعضو سلب ای تیصالح سلبحجر،  فوت،تا در صورت استعفا،  کندانتخاب می را برای هیأت مدیره کانون
 صورت به رهیمد أتیه انتخابات. شود یو نیجانش البدلیعل یاعضا از یکی شده، کسب آراء زانیم بیترت به ،یاصل

 . ردیگیم انجام یمخف صورت به یرأ اخذ و یکیالکترون

  عضویت در هیأت مدیره طیشرا

 اند از:شرایط عضویت در هیأت مدیره عبارت -27ماده 
اصل  یکل یهااستیس یاجرا لیتسه یدر راستاقانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی  48نامه ماده رعایت مقررات آیین -4
 4833مصوب  ی( قانون اساس11)
 یا غیر آنی کد بورساز طریق ایه در بازار سرم معامالتی مستمر حداقل ده سال سابقه فعالیت -2
اولین هیأت مدیره به استثنای )در کانون  عمومی مجمعتشکیل منتهی به  سال سابقة عضویت مستمردو دارا بودن  -8

 منتخب(
  های خود انتظام، نهادهای مالی و ناشران بازار سرمایهها، تشکلعدم عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعاملی بورس -1
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قانون و سایر جرایم  جرایم فصل ششم عدم محکومیت قطعی به والیحه اصالحی قانون تجارت  444عدم شمول ماده  -9
 مرتبط با آن 

 یشمس تمام سال 84 حداقل داشتن -2
از  شیب ینقد مهیجر ایموقت(  ای)دائم  تیمنجر به سلب صالح یتخلفات یقطع تیوجود سابقه محکوم عدم -7

  ریسال اخ 2تومان( در  ونیلی)پنجاه م الیر 944.444.444

هر یک از به منظور انتخاب  اتمام دوره مدیریت،روز قبل از  70به جز دورة اول، هیأت مدیره باید حداقل  -28ماده 
کانون  یاعضا یبرا ایاعالم آمادگی داوطلبین در پایگاه الکترونیکی کانون منتشر  اعضای هیات مدیره، فراخوانی جهت

روز قبل از  50حداقل  دیبا نیکند. داوطلبیم نییتع رهیمد اتیه را فراخوان نیا ارسال روش ای. محل انتشار دیارسال نما
 یخود برا یهاخود و برنامه یمعرف یحاو یخود و مدارک الزم را به همراه متن ی، اعالم داوطلبرهیمد أتیه دوره اتمام
 کل ارائه دهند.  ریدبسمت به  نیا یتصد

 خصوص نیا در سازمان نظر و ردیگیم انجام سازمان توسط نیداوطلب تیصالح یبررس جز دوره اول که  به -29ماده 
بر  طیاشخاص واجد شرا یو اعالم اسام رهیمد اتیدر ه تین عضویداوطلب تیصالح قیبعد، تطب یهادوره در است، یقطع

اسامی حائزین شرایط در  .پذیرد روز قبل از انتخابـات پایان 20است که ایـن موضوع باید حداکثـر تا  رهیمد أتیهعهده 
نشود  تائید با ذکر دلیل مدیرهداوطلبانی که صالحیت آنان جهت عضویت در هیات  یابد.کانون انتشار می الکترونیکیپایگاه 

موظف است  سازمان تسلیم نمایند. سازمانروز از تاریخ اعالم اسامی، اعتراض خویش را به  2توانند حداکثر ظرف مدت می

در مورد  سازمان نظر روز از تـاریخ دریافت اعتـراض، موضوع را بررسی نموده و نظر خود را اعالم نماید. 10ظـرف مدت 
باید اسامی کامل داوطلبان واجد شرایط به همراه متن حاوی  دبیر کلها، مهلتپس از انقضاء این  داوطلب قطعی است.

کانون به اطالع  یکیالکترون گاهیپا قیروز قبل از آغاز انتخابات از طر 5های اعالمی داوطلب را حداقل معرفی و برنامه
 کانون برساند.  یاعضا

 .ردیگیم صورت اساسنامه نیا در مندرج مواد ثیح از ت،یعضو نیداوطلب تیصالح یبررس -تبصره

 یکاست و انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره بصورت متوالی فقط برای  سال سه مدت عضویت در هیات مدیره -31ماده 

 عضویت هر یک از اعضای هیات مدیره، از دست دادن شرایطیا  ، فوت، حجردر صورت استعفا دوره دیگر امکانپذیر است.
البدل را به عنوان جایگزین وی این اساسنامه، یک عضو از اعضای علی 22ابتدا رئیس هیأت مدیره با رعایت مفاده ماده 

مدت باید برای  البدل به پذیرش سمتالبدل یا عدم تمایل اعضای علیکند. در صورت عدم وجود عضو علیدعوت می

 60ظرف  است موظفو دبیرکل هیات مدیره  ن اساسنامه انتخاب شود.تیب مقرر در ایترجایگزینی به  ،ویباقیمانده برای 
 یبرا یعموم مجامعبه  یرساناطالعروز تشریفات مربوط به دعوت از داوطلبین، دریافت مدارک، تعیین واجدین شرایط و 

 .دهند انجام ماندهیمدت باق یبرا را رهیمد اتیه یاعضا لیتکم

تا انتخاب  مربوطهعضو  ای رهیمد أتیآن، ه یاز اعضا یکی ایکانون  رهیمد أتیه تیمدت مأمور یصورت انقضا در -تبصره
 . دیخود عمل نما فیمکلف است به وظا نیگزیفرد جا

  رهیمد أتیو اداره جلسات ه لیتشک
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 سیرئ بینا عنوان به را نفر کی و سیرئ عنوان به را نفر کی خود یاعضا نیب از سال هر کانون رهیمد أتیه -31 ماده
مهلت  انیکانون قبل از پا رهیمد أتیه سیرئ بیو نا سیرئ ریی. تغکندیم انتخاب سال کی مدت یبرا کانون رهیمد أتیه

 کانون است.  رهیمد أتیمقرر مزبور بر عهده ه

 از شیب جلسات فاصله که یطور به رهیت مدأیه توسط شده نییتع شیپ از برنامه مطابق رهیت مدأیجلسات ه -32 ماده
 شود. یم لیو با درج دستور جلسه در آن تشک سینائب رئ ای سیرئ یکانون با دعوت کتب یاصل مرکز در نباشد، ماه کی

به  یو لی. در صورت تماکند شرکت رهیت مدأیدر جلسات ه یتواند بدون حق رأیحسابرس/بازرس کانون م -تبصره
 ارسال شود.  زین یو یهمزمان برا دیماده با نیجلسات، دعوتنامه مذکور در ا نیشرکت در ا

 به دو نیا ابیغ در و رهیت مدأیه سیرئ نائب با یو ابیغ در و رهیت مدأیه سیجلسات به عهدة رئ استیر -33 ماده
 شود. یم انتخاب جلسه همان در که است رهیمد اتیه یاعضا از یعضو عهدة

 یط یمتوال ریغ جلسه پنج ای یدر سه جلسه متوال رموجهیغ لیدال به رهیت مدأیه یاعضا از کیعدم حضور هر  -34ماده 
 رهیمد أتیه یاعضا بتیغ نبودن موجه ای بودن موجه صیتشخشود. یم یتلق خود سمت از یو یاستعفا منزله به سال کی

 .است کانون رهیمد أتیه عهده بر کانون

 .ندارند را ریغ به لیتوک حق رهیمد أتیه جلسات در یرأ دادن ای حضور یبرا رهیمد أتیه یاعضا -تبصره

کانون در آن جلسات  رهیمد أتیه یاز نصف اعضا شیدارد که ب تیرسم یکانون در صورت رهیمد أتیجلسه ه -35 ماده
کانون به  رهیمد أتیمتخذه در جلسه ه ماتیدارد و تصم یحق رأ کیکانون  رهیمد أتیحضور داشته باشند. هر عضو ه

  . شوندیآرا اعضا حاضر در جلسه اتخاذ م تیاکثر

 کانون است.  رهیمد أتیو به موقع مصوبات ه حیصح یاجرا یریگیکانون مسئول پ رهیمد أتیه سیرئ -36 ماده

  رهیمد أتیه اراتیو اخت فیوظا

انجام موضوع  ایوصول به اهداف  یکه برا یهر گونه اقدام و انجام هرگونه معامالت یکانون برا رهیمد أتیه -37 ماده
کانون به شرح  رهیمد أتیه اراتیو اخت فیوظا رینامحدود است. سا اراتیاخت یدهد، دارا صیتشخ یکانون ضرور تیفعال

 است: ریز
 او بر نظارت اعمال و یو یایمزا و حقوق نییتع و کانون کل ریدب عزل ای انتخاب -4
 کانون مدت کوتاه و مدت انیم بلندمدت، یهابرنامه و هایمش خط بیتصو -2
  کانون ساالنه بودجه بیتصو -8
 کانون یالتیتشک و یسازمان نمودار بیتصو -1
 اول دوره جز به کانون اراتیکانون در حدود اخت یاعضا ساالنه تیحق عضو و هیمبلغ ورود نییتع -9
 های مالی کانون و ارائه آن به بازرس/حسابرستهیه گزارش شش ماه و ساالنه صورت -2
 اساسنامه نیا 44مفاد ماده  یجهت اجرا یعموم مجامعبه  یرساناطالع -7
 آنها الزحمهحق مبالغ و یتخصص یهاکارگروه یاعضا نییتع -3
 انداین اساسنامه توسط دبیر کل تهیه شده 11ماده در مندرج شرح به که یلیتحل یهاگزارش یبررس -5

 دولتی و خصوصی های، مؤسسات و شرکتاداراتنمایندگی کانون در برابر اشخاص ثالث و کلیه  -44
 آنان استخدام طیشرا ریسا نییتع و پاداش دستمزد، حقوق، شغل، نییتع و کانون کارکنان و مأموران هیکل عزل و نصب -44
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 آنها انسداد و یاعتبار و یمال مؤسسات و هابانک نزد کانون نام به حساب افتتاح -42
 یتجار اوراق واخواست و پرداخت ،یقبول ،یسیظهرنو تعهد، -48
 کانون موضوع حدود در آن اقاله و فسخ ای لیتبد و رییتغ و قرارداد نوع هر عقد -41
 هرگونه ای اختراع ورقه و اختراعات یواگذار ای فروش ل،یتحص د،یخر اختراع، هرگونه مورد در اقدام و تقاضا به مبادرت -49

 آنها به مربوط ازاتیامت و حقوق
 یتجار عالمت هرگونه ثبت یبرا اقدام و تقاضا به مبادرت -42
 آنها استرداد و یخصوص و یدولت یهاصندوق در کانون وجوه و مدارک و اسناد نوع هر گذاردن امانت به -47
 یاجرا یبرا که یحدود در آن در شرکت ای یحقوق تیشخص هرگونه لیتشک و ییدارا هرگونه لیتحص و احداث -43

 دهد صیتشخ یضرور کانون یهاتیفعال و اهداف
 داشتن با یفریک و یحقوق از اعم آن از انصراف ای یدعو به میتسل ای یدعو هرگونه از دفاع و یدعو هرگونه اقامه -45

 طرف سند به نسبت جعل یادعا سازش، ل،یوک نییتع مصالحه، و دنظریتجد حق از اعم یدادرس امر به راجع اراتیاخت تمام
 حقوق هیکل از استفاده یکل طور به و صلح اریاخت بدون ای با داور نییتع و یداور به یدعو ارجاع جاعل، نییتع سند، استرداد و
 و عزل و کراراً ولو لیتوک حق بدون ای با رهیغ و یدادرس یبرا لیوک نییتع ،یداور قانون از یناش فیتکال هیکل یاجرا و

 در خواه اقرار کارشناس، و مصدق نییتع کراراً، ولو لیتوک حق بدون ای با او یجا به یگرید لیوک نییتع ای او انتخاب دیتجد
 از دفاع و ثالث شخص جلب ،یدعو استرداد خسارت یدعو باشد، یدعو قاطع کامالً که یامر به خواه و یدعو تیماه

 یبرا مهلت یاعطا اموال، و اشخاص فیتوق یتقضا به یمدع نیتأم آن، از دفاع و متقابل یدعو به اقدام ثالث، یدعوا
 در چه و هادادگاه در چه به،محکوم اخذ و یاجرائ اتیعمل بیتعق و یاجرائ برگه صدور درخواست کانون، مطالبات افتیدر

 اسناد ثبت دوائر و ادارات
 مکان هر در کانون یهایندگینما و شعب انحالل ای سیتأس نیهمچن و تهران در کانون یاصل مرکز رییتغ و نییتع  -24
 تعهدآور اوراق و اسناد و قراردادها یامضا ،یبانک یهاحساب از برداشت یبرا کانون طرف از مجاز امضا صاحبان نییتع -24

 مکاتبات و اسناد ریسا و
 قانون 8 ماده 7 بند موضوع بهادار اوراق و بورس یعال یشورا در هاکانون ندهینما انتخاب جهت کانون یرأ حق اعمال -22
 این اساسنامه 92سازش و حل و فصل اختالفات مطابق ماده  أتیهکانون در  ندهیانتخاب نما -28
های تخصصی، مقررات حاکم بر آنها و مأموریت هر کارگروه پس از پیشنهاد دبیر کل و تصویب تعداد، عناوین کارگروه -21

 این اساسنامه 28مطابق ماده  هانظارت بر آن
این اساسنامه و  14سازش و حل و فصل اختالفات مطابق ماده  هیأتتدوین و اصالح ضوابط رسیدگی به اختالفات در  -29

 ها به سازمان جهت تصویبارائه آن
 شود. سایر وظایفی که به موجب مقررات به عهده هیأت مدیره گذاشته می -22

 نیبوده و در حدود مقررات صدر ا یلی. شرح موارد فوق تمثستیمنحصر به موارد فوق ن رهیمد أتیه اراتیاخت -1 تبصره
 .سازدیوارد نم یخلل رهیمد أتیتام ه اراتیوجه به اخت چیماده به ه

 باشد،یم کانون ییاجرا مقام نیباالتر که رکلیدب به مورد حسب را خود اراتیاخت از یقسمت تواندیم رهیمد أتیه -2 تبصره
 .دینما ضیتفو لیوک عزل حق با و کراراً ولو ریغ به لیتوک حق با ت؛یحفظ مسئول با
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 أتیه بیتصو از پس که است آوراعضا و اشخاص وابسته به اعضا الزام یبرا یهنگام رهیمد أتیمصوبات ه -3 تبصره
 و شده ارسال سازمان به کتباً برسد، سازمان بیتصو به دیبا اساسنامه نیا مقررات موجب به که یموارد بجز کانون، رهیمد
مقررات و اساسنامه  ن،یرا با قوان هاآن رتیمغا مراتب مزبور، مصوبات افتیدر از یکار روز 49 ظرف سازمان رهیمد أتیه

 مصوبه رتیمغا عدم اعالم منزله به فوق مهلت در سازمان رهیمد أتیه یکتب پاسخ افتیدر عدم. باشد نکرده اعالمکانون 
 جهت رتیمغا موارد همراه به مراتب رت،یمغا اعالم صورت در. شد خواهد یتلق کانون اساسنامه و مقررات ن،یقوان با مزبور
بخش بودن یا مثمرثمر مصوبه از سوی سازمان به منزله تأیید نتیجهتأیید . شودیم اعاده کانون رهیمد أتیه به یریگمیتصم

 باشد. بودن مصوبه برای کانون نمی

 ونید تواندینم کانون و ندینما لیتحص کانون از اعتبار ای وام چگونهیه ندارند حق کانون رهیمد أتیه یاعضا -38 ماده
 زین یاشخاص شامل ماده نیا در مذکور تیممنوع. است باطل خود یخود به اتیعمل گونهنیا. کند تعهد ای نیتضم را هاآن
-آن ریصغ فرزندان و همسر شامل نیهمچن و کنندیم شرکت کانون رهیمد أتیه جلسات در کانون یاعضا یندگینما به که

 .شودیم ها

 عضو ای کیشر کانون، رهیمد أتیه یاعضا که ییهامؤسسات و شرکت نیکانون و همچن رهیمد أتیه یاعضا -39 ماده
 حساب به ای کانون با که یمعامالت در کانون رهیمد أتیه اجازه بدون توانندینم باشند،یم هاآن رعاملیمد ای رهیمد أتیه

 کانون رهیمد أتیه زین اجازه صورت در و شوند میسه ای واقع معامله طرف میرمستقیغ ای میمستق طور به شودیم کانون
و گزارش آن را به سازمان ارائه  دیکه اجازه آن را داده مطلع نما یامعامله از را کانون/بازرس حسابرس بالفاصله است مکلف

عدم  ای تیمعامالت، نظر خود را درباره رعا نیا اتیجزئ یحاو یمکلف است ضمن گزارش خاص زیکند. حسابرس/ بازرس ن
است، در  نفعیکانون که در معامله ذ رهیمد أتیکند. عضو ه میمعامالت به سازمان تقد نیصرفه و صالح کانون در ا تیرعا

خواهد داشت. نظر سازمان در خصوص ن ینسبت به معامله مذکور حق رأ میکانون هنگام اخذ تصم رهیمد أتیجلسه ه
 .است االتباعکانون الزم  یمعامالت مذکور برا

 کل  ریدب

 کل ریدب انتخاب

 طیواجد شرا یقیحق یاعضا نیاز ب رهیمد أتیه یکانون و خارج از اعضا رهیمد أتیکل کانون توسط ه ریدب -41 ماده
بالمانع  گرید دوره کی یبرا حداکثر ،یمتوال صورتبه شود. تجدید انتخاب دبیر کل کانون انتخاب می سال سهمدت  یبرا

 نماید. است. وی تحت نظارت هیأت مدیره کانون انجام وظیفه می

 صالحیت دبیرکل باید به تأیید سازمان برسد. -1تبصره 

 باشد.  ارارا داین اساسنامه  27باید شرایط مندرج در ماده دبیر کل  -2تبصره 

 دبیرکل باید کتباً قبول سمت کرده و یک نسخه از آن را به سازمان ارسال دارد. -3تبصره 

 یگریسمت د چگونهیه رشیپذ اجازه نمایند ودبیرکل کانون به طور موظف و تمام وقت انجام وظیفه می -41ماده 
 ندارد.ها ها، نهادها و شرکتدر سایر سازمان( را رموظفیغ ای)موظف 

 44 مدت ظرف حداکثر دیبا کانون رهیمد أتیه کانون، رکلیدب از طیشرا سلب ای استعفا حجر،در صورت فوت،  -42 ماده
 .دینما اقدام دیجد کل ریدب نییتع به نسبت روز

 کل ریدب اراتیاخت و فیوظا
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 ایاساسنامه به عهده کانون  نیاست که به موجب قانون، مقررات و ا یفیوظا هیکل یکل مسئول اجرا ریدب -43 ماده
که  یفیکانون را به عهده دارد. عالوه بر وظا یهاتیفعال یدر اجرا یهماهنگ جادیا فهیوظ رکلیدب نیاست. همچن رکلیدب

 أتیه را کل ریدب اراتیاخت و هاتیمسئول ف،یوظا ریسا شده، داده قرار کل ریدب عهده به مقررات ریسا ای طرح نیابه موجب 
 .کندیم نییتع رهیمد

 هاگزارش نیا. دینما ارائه و میتنظ را سازمان ای کانون رهیمد أتیه نظر مورد یهاکل موظف است گزارش ریدب -44 ماده
 از جمله عبارتند از: 

 یمعرف یبرا شده انجام یهاکوشش و یپژوهش ،یآموزش یهانهیزم در شده انجام یهاتیفعال به مربوط یهاگزارش -4
 کانون یهاتیفعال

 کانون یمال تیوضع مورد در یادوره یهاگزارش -2
 کانون یتخصص یهاکارگروه عملکرد به مربوط یادوره یهاگزارش -8

 حضور. باشد داشته حضور آن جلسات هیکل در ای کانون رهیمد أتیه جلسات از کی هر در تواندیم کانون رکلیدب -45 ماده
اطالع از  نیکانون و همچن رهیمد أتیه ازیمورد ن حاتیو ارائه توض هاگزارش میتسل منظور به جلسات نگونهیا در یو

 جادیکانون و ا رهیمد أتیجلسات ه یدر برگزار یهماهنگ جادیمباحث مطروحه و به منظور ا یهیتوج لیمصوبات و دال
 کانون است.  فیوظا یدر اجرا یهماهنگ

انجام  شود،یم نییتع ریز بیکه به ترت یگریاو را شخص د فیکانون، وظا رکلیدر صورت عدم حضور موقت دب -46 ماده
 خواهد داد: 

 شودیم نییتع رکلیدب توسط رأساً موقت نیجانش باشد، روز 44 یمساو ای کمتر حضور عدم که یصورت در -الف
 شودیم نییتع رهیمد أتیه توسط موقت نیجانش باشد، روز 44 از شیب حضور عدم که یصورت در -ب

 بازرس/حسابرس 

 /حسابرسبازرس انتخاب

معتمد سازمان به عنوان حسابرس/  یمؤسسات حسابرس نیمؤسسه را از ب کیدر هر سال  یعاد یعموم مجمع -47 ماده
را به  گریمؤسسه د کیمؤسسات مذکور  نیاز ب یعموم مجمع نی. همچنکندیانتخاب م کسالیمدت  یبازرس کانون برا

 ،یاصل/حسابرس بازرس یاستعفا ای یورشکستگ انحالل، صورت در تا کندیم انتخاب البدلیعنوان بازرس/حسابرس عل
. ردیبپذ را یو یهاتیمسئول و فیوظا ،یو توسط فیوظا یاجرا از استنکاف ای سمت قبول عدم ای یو از طیشرا سلب

 . ردیگیم انجام یمخف صورت به و ینسب تیاکثر یرأ با ،یکیالکترون صورت به زین بازرس/ حسابرس انتخاب

 .شود انتخاب/حسابرس بازرس عنوان به یمتوال دوره سه از شیب تواندینم یشخص چیه -تبصره

 /حسابرسبازرس اراتیاخت و فیوظا

/حسابرس بازرس فیوظا است، شده دهیق اساسنامه نیا مواد ریسا در/حسابرس بازرس یبرا که یفیوظا بر عالوه -48 ماده
 :است ریز شرح به
 کندو اظهارنظر در مورد صحت مطالب، مدارک و اطالعاتی که هیأت مدیره ارائه می یعموم مجامعارائه گزارش به  -4

گزارش مشاهده موارد تخلف از قوانین، مقررات و اساسنامه کانون که توسط هیأت مدیره کانون، دبیرکل و هریک از  -2
 یعموم مجامعکارکنان کانون صورت پذیرفته باشد به 
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به منظور  یعموم مجامعهای مالی کانون و اظهارنظر و تهیه گزارش راجع به آنها و ارائه آن به حسابرسی صورت -8
 تصویب

 .به وی احاله شده باشد / مجمع عمومیبررسی و ارائه گزارش در مواردی که حسب نظر سازمان -1

تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارک و بازرس/حسابرس کانون می -49ماده 
 انجام در خود تیمسئول به تواندیم/حسابرس بازرساطالعات مربوط به کانون را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد. 

 قانون تجارت استفاده نماید. اصالح قسمتی از الیحه قانونی  415 ماده تیرعا با کارشناسان نظر از دارد عهده بر که یفیوظا

 یسهام یهابازرس در شرکت تیبازرس/حسابرس در مقابل کانون و اشخاص ثالث مشابه مسئول تیمسئول -51 ماده
 قانون است.  15ماده  8اظهارنظرکننده مطابق بند  تیتجارت و مسئول قانوناز  یاصالح قسمت یقانون حهیمندرج در ال

 ای میمستق طور به ردیگیم انجام کانون حساب به ای کانون با که یمعامالت در تواندیبازرس/حسابرس کانون نم -51 ماده
 .باشد نفعیذ میرمستقیغ

 سازش و حل و فصل اختالفات أتیه

 اختالفات فصل و حل و سازش أتیه یاعضا

بر حسب موضوع  ربطیاز بورس ذ یا ندهیسازش و حل و فصل اختالفات متشکل از سه عضو شامل نما هیأت -52 ماده
 ئتیاز سازمان به انتخاب ه یا ندهیاز کانون به انتخاب کانون و نما یا ندهیآن بورس، نما رهیمد أتیاختالف به انتخاب ه

 یو معرف نییتع البدل یعضو عل کیخود، هر  یاصل ندةیکانون و سازمان عالوه بر نما ربط،ی. بورس ذباشد یسازمان م رهیمد
با حضور دو عضو که  أتیه. جلسات ندیسازش شرکت نما هیأتمربوط در جلسات  یعضو اصل بتیتا در صورت غ ندینما یم
 .شودی( اخذ میآرا )دو رأ تیبه اکثر أتیه ماتی. تصمابدی یم تیسازمان باشد، رسم ندةینما دیاز آنها با یکی

بالمانع  یمتوال یها دوره یو انتخاب مجدد آنها برا باشد یم سال سه البدل یو عل یاصل یاعضا تیمدت مأمور -1 هتبصر
 است.

از سوی سازمان و یک  أتیههای خودانتظام باشد، دو عضو در اختالفاتی که طرف دیگر دعوا یکی از تشکل -2تبصره 
 . گرددعضو توسط کانون انتخاب می

خود  یاصل یاعضا انیاز م ریدب کیو  سیرئ کیجلسه خود  نیسازش و حل و فصل اختالفات در اول أتیه -53 ماده
 . کندیانتخاب م

 در مواقع لزوم حسب مورد از نظر افراد خبره استفاده کند.  تواندیم أتیه -تبصره

 شرکت خواهد کرد: أتیهدر جلسات  یعضو اصل یالبدل به جا یعضو عل ریموارد ز در -54 ماده
 یاصل عضو طیشرا سلب ای استعفا فوت، موجه، عذر وجود صورت در -الف
 دعوا اصحاب از یکی با یاصل عضو نیب طبقه هر از اول درجه یسبب ای ینسب قرابت -ب
 از و بوده مطرح سابق در ای و باشد مطرح او فرزند ای همسر ای نیطرف از یکی با یاصل عضو نیب ییجزا ای یحقوق یدعوا -ج
 باشد نگذشته سال دو یقطع حکم صدور خیتار
 باشد دعوا اصحاب از یکی سهام درصد پنج از شیب مالک ای رهیمد أتیه عضو رعامل،یمد ،یاصل عضو -د
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خود را در پرونده  لیبه هر دل ای ابدیاز موارد مذکور نتواند در جلسه حضور  یکی لیبه دل یکه عضو اصل یدر موارد -تبصره
البدل جهت حضور در جلسه  یتا از عضو عل دیاعالم نما رخانهیمطروحه فاقد استقالل بداند، موظف است قبالً مراتب را به دب

 . دیدعوت به عمل آ

 سازش و حل و فصل اختالفات أتیه تیصالح

 نیب یاحرفه اختالفات یهاسازش در پرونده جادیسازش و حل و فصل اختالفات به منظور اظهارنظر و ا أتیه -55 ماده
گردد. در واقع پس از تشکیل میباشد، میآنان  یاحرفه تیفعال از یناشکه  ،تحت نظارت سازماناشخاص  ریسااعضا و 

های قانون، به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده 82، کانون سهامداران حقیقی مطابق ماده هیأتتأسیس این 
امر سلب  ها نسبت به اینگردد و از سایر کانونتحت نظارت سازمان تلقی میاشخاص  اختالفات سهامداران و سایر 

 گردد. صالحیت می

 سازش، حصول صورت در و کرده شرکت جلسه در یدگیرس وقت نییتع از پس آنان ندگانینما ای دعوا نیطرف -56 ماده
 ضمن صورت، نیا ریغ در. دینما یم مختومه را پرونده نیطرف به ابالغ از پس و کند یم صادر سازش یگواه سازش تةیکم

 یدعوا طرح جهت را خواهان ،یداور أتیه ةرخانیدب به رونوشت ارسال و دعوا نیطرف به ارائه و سازش عدم یگواه صدور
 .دینما یم ارشاد یداور أتیه به خود

 أتیه یاعضا تیصالحو  أتیو اظهارنظر آن ه یدگیروش رس تخلفات، به یدگیرس و سازش أتیه لنحوه عم -57 ماده
بر اساس ضوابطی خواهد بود که توسط هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات تهیه و تدوین شده و به تصویب  هاآن ندیفرا و

 و سازمان خواهد رسید.کانون هیأت مدیره 

 اعضای کانون -فصل سوم

 شرایط عضویت

سهامدار تلقی  تواند برای عضویت در کانون درخواست بدهد. معیار و مالکهر سهامدار حقیقی بازار سرمایه می -58ماده 
 شدن، داشتن کد معامالتی )بورسی( است.

 : شوندیم میتقس دسته دو به کانون یاعضا  -59 ماده
  .شوند مندبهره کانون یسو از شده ارائه خدمات از توانندیم صرفاً که ییاعضا: ناظر یاعضا -4
برخوردار  زین آنهادر  یرأبر حق استفاده از خدمات، از حق حضور در مجامع و حق  هعالو که ییاعضا فعال: یاعضا -2

 یمعامالت گردش تمام، سال 43 حداقل داشتن بر عالوه که ردیگیم دربر را یقیحق سهامداران اعضا، از دسته نیاهستند. 

 ناشر هر سهام درصد کی از و باشد .…......…… هیبازار سرما درصورت سهام  به آنها ییحداقل دارا ای سال کی یط هاآن
 .نباشد شتریب

 .شودآن عضو سلب میاز  یباشد، حق رأ شتریدرصد سهام هر ناشر ب کیاز  هیبازار سرما درعضوی  ییدارا گرا -1 تبصره

 . ندیایکانون در ب تیعضو به ناظربه عنوان عضو  ،خود میتصمبنا به  توانندیم 2 بند مشمول اشخاص -2 تبصره

 خیتار از سال 8به مدت  تیفصل ششم قانون، منجر به سلب عضو میاز اعضا به جرا کی هر یقطع تیمحکوم -3 تبصره
 28تخلفات اعضا، مطابق ماده  ریسا ایموضوع  نیا صیتشخبه منظور  تواندیم رهیمد أتیه. گرددیم تیمحکوم تیقطع

 . دینما جادیا یکارگروه تخصص ای تهیکم کیاساسنامه،  نیا
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نام آنها به عنوان اعضای کانون به صورت الکترونیکی انجام  عضویت سهامداران در کانون، اختیاری بوده و ثبت -61ماده 
 گیرد. می

 الزامات ناشی از عضویت

مقررات عضویت در کانون و اصالحات اساسنامه کانون، مصوبات مجامع، عضویت در کانون به معنای پذیرش  -61ماده 
 متقاضی است. بعدی آن توسط

 باشد.پرداخت ورودیه و حق عضویت ثابت به عنوان الزام و تعهد قطعی هر عضو می -62ماده 

 یتخصص یهاکارگروه و هاتهیکم -چهارم فصل
 به رکلیدب شنهادیپ به کارگروه هر تیمأمور و هاآن بر حاکم مقررات ،یتخصص یهاتهیکم نیعناو تعداد، -63 ماده
 شنهادیپ با که هستند عضو 8 حداقل از مرکب یتخصص یهاکارگروه و هاتهیکم. رسدیم کانون رهیمد أتیه بیتصو

 کسالی مدت یبرا صالحیذ کارشناسان و نیمتخصص نیب از ای کانون یاعضا نیب از کانون رهیمد أتیه توسط رکل،یدب
 توسط هاآن تیمأمور و تهیکم یاعضا احکام. گرددیم نییتع رهیمد أتیتوسط ه زین تهیمک هر سیرئ. شوندیم انتخاب

 و هاآن کار شرفتیپ گزارش افتیدر و یتخصص یهاتهیکم جلسات موقع به لیتشک یریگیپ. شودیم ابالغ کانون رکلیدب
  .است رکلیدب عهده به صالحیذ مراجع ریسا و رهیمد أتیه به جینتا گزارش

 بالمانع است.  یمتوال یهادوره یبرا یتخصص تهیهر کم یانتخاب اعضا دیتجد -تبصره

در  یرمتوالیپنج جلسه غ ای یدر سه جلسه متوال رموجهیغ لیبه دال یتخصص تهیاز اعضا کم کیعدم حضور هر  -64 ماده
 . باشدیآن از سمت خود م یبه منزله استعفا ته،یکم سیرئ صیبه تشخ کسالی یط

 کانون مقررات نیتدو -پنجم فصل
 و کارشناسان ریسا ای یتخصص یهاکارگروه توسط کانون رهیمد أتیه درخواست به کانون ازین مورد مقررات -65 ماده

 نیا. شود میتسل کانون رهیمد أتیه به بیتصو جهت تا ردیگیم قرار رکلیدب اریاخت در و شده هیته طیشرا واجد مشاوران
  :از اندعبارت جمله از مقررات

 یتخصص یهاکارگروه تیفعال مقررات -4
 کانون انحالل صورت در کانون هیتصف وهیش مقررات -2
 کانون یمعامالت و یمال ،یاستخدام ،یادار مقررات -8
 کانون کارکنان و رکلیدب توسط بهادار اوراق فروش و دیخر مقررات -1

 آن یمال منابع و کانون یهاحساب -ششم فصل

 کانون یهاحساب

 در استثنائا. ابدییم خاتمه سال همان اسفند انیپا در و آغاز سال هر ماه نیفرورد یابتدا از کانون یمال سال -66 ماده
 .ابدییم خاتمه سال همان ماه اسفند آخر در و شده شروع سیتأس خیتار از دوره آغاز کانون، یمال دوره نیاول

 به یمال سال انیپا در را کانون یمال یهاصورت ،یمال سال هر یانقضا از پس است موظف کانون رهیمد أتیه -67 ماده
 اریاخت در دیبا مزبور یمال یهاصورت. دینما میتنظ و هیته مزبور سال یط در کانون تیوضع و تیفعال درباره یگزارش همراه
 .گردد میتسل مجمع عمومی به/حسابرس بازرس گزارش همراه به ،یدگیرس از پس تا شود گذاشته/حسابرس بازرس
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 یبرا رهیمد أتیه مفاصاحساب منزله به ،مجمع عمومی یسو از دوره هر در کانون یمال یهاصورت بیتصو -68 ماده
 .بود خواهد دوره همان

 .شد خواهد منظور کانون اندوخته حساب به ،یمال سال هر در کانون یهانهیتفاوت درآمدها و هز -69 ماده

 کانون یمال منابع

 است: لیکانون شامل موارد ذ یمنابع درآمد -71 ماده
 با تعیین شورااعضا  ساالنه تیو حق عضو یورود مبلغ -4

 .…………… ساالنه:  تیو حق عضو ………………: یمبلغ ورود ،ناظر یاعضادر مورد  -الف

 ..…………………ساالنه:  تیو حق عضو……………… : یمبلغ ورود ،فعال یاعضادر مورد  -ب
 های داوطلبانه و هدایای اشخاصکمک -2
 ها و انتشارات های آموزشی و پژوهشی، همایشوجوه حاصل از برگزاری برنامه -8
 های بانکی و اوراق مشارکتدرآمد حاصل از سپرده -1
 سایر موارد  -9

 موارد ریسا -هفتم فصل
شود کانون منحل شده محسوب میمجوز کانون را لغو کند و از این زمان  شورا، یقبل موافقت با تواندیم سازمان -71 ماده

ها است بالفاصله فعالیت کانون را متوقف کند. تصفیه کانون بر طبق مقررات مربوط به تصفیه شرکتو هیأت مدیره موظف 
 پذیرد. بینی شده است صورت میقانون تجارت پیش قانونی اصالح قسمتی از که در الیحه

در  دیکانون با رهیمد أتیه ای یعموم مجامعاعم از سازمان،  صالحیدر مرجع ذ یریگمیتصم از پس ریز موارد -72 ماده
  :برسد ثبت به یصنعت تیمالک و هااداره ثبت شرکت

 آن هیتصف نحوه و کانون مجوز لغو ای انحالل -4
 آن در رییتغ نوع هر ای اساسنامه -2
 کانون رهیمد أتیه البدل یعل ای یاصل یاعضا یسجل مشخصات -8
 کانون البدل یعل ای یاصل/حسابرس بازرس یسجل مشخصات -1
 کانون رکلیدب یسجل مشخصات -9
 یمال یهاصورت به راجع ماتیتصم -2
 شوندیم منتشر هاآن در که ییهایآگه نوع و منتخب یهاروزنامه ای روزنامه نام -7
 هاآن اراتیقراردادها را از جانب کانون امضا کنند و حدود اخت ایاوراق تعهدآور  توانندیم که یاشخاص یسجل مشخصات -3
 کانون  یهایندگینما ای شعب ،یاصل مرکز ینشان -5

 خواهد کشور یجار نیقوان و مقررات مشمول است نشده ینیبشیپ حاضر اساسنامه در که یمسائل و موضوعات -73 ماده
 .بود

 تبصره تنظیم شده است.  24 ماده و 71فصل،  7اساسنامه مشتمل بر  نیا -74 ماده
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