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اػالم ػذم شوَل لاًَى هٌغ هذاخلِ دس هؼاهالت دٍلتي هظَب 1331 /10/22

اهضاء كٌٌذُ  /اهضاء كٌٌذگاى ريل ًوايٌذُ هجاص ٍ سسوي ششكت  ( ...... ...................پیشٌْاد دٌّذُ تشاي هٌالظِ ) تذيٌَسیلِ الشاس ٍ تايیذ هي ًوايذ كهِ
ششكت فَق هشوَل هوٌَػیت هزكَس دس لاًَى هٌغ هذاخلِ كاسهٌذاى دٍلت دس هؼاهالت ٍ لشاسدادّا ي دٍلتي هظَب دي هاُ ً 1331وي تاشذ ٍ چٌاًچِ
خالف ايي هَضَع تِ اثثات تشسذ دستگاُ هٌالظِ گزاس حك داسد كِ پیشٌْاد سا لغَ ٍ ضواًت ًاهِ هزكَس سا ضثظ ًوايذ .
ّوچٌیي لثَل ٍ تايیذ هي گشدد كِ ّش گاُ ايي پیشٌْاد دٌّذُ تشًذُ هٌالظِ فَق تشخیض دادُ شَد ٍ پیواى سا اهضاء ًوايذ ٍ خالف اظْهاسات فهَق دس
خالل هذت لشاسداد ( تا تحَيل هَلت ) تا اثثات تشسذ يا چٌاًچِ افشادي سا كِ هشوَل هوٌَػیت هزكَس دس لاًَى فَق ّسهتٌذ دس ايهي لهشاداد سهْین ٍ
ريٌفغ ًوايذ ٍ يا لسوتي اص كاس سا تِ آًْا هحَل كٌذ دستگاُ هٌالظِ گزاس حك خَاّذ داشت كِ لشاسداد سا فسخ ٍ ضواًت ًاهِ اًجام تؼْذات پیواًكهاس سا
ضثظ ٍ خساست ٍاسدُ دس اثش فسخ لشاسداد ٍ تاخیش اجشاي كاس سا اص اهَال ايي پیشٌْاد دٌّهذُ ( شهشكت  ) ..................................................................اخهز
ًوايذ تؼییي هیضاى خساست ٍاسدُ تا تشخیض دستگاُ هٌالظِ گزاس هي تاشذ ايي پیشٌْاد دٌّذُ هتؼْذ هي شَد چٌاًچهِ دس حهیي اجهشاي لهشاسدادي
هذيشاى يا تاصسساى ٍ ًظاست كٌٌذگاى ٍ يا اداسُ كٌٌذگاى ششكت يا ّشيك اص ششكاء ششكت كِ داساي  5يا تیش اص  %5سْام يا سشهايِ يها هٌهافغ شهشكت
تاشٌذ ٍ يا چٌاًچِ چٌذ ًفش اص ششكاء ششكت كِ هجوَع سْام يا سشهايِ يا هٌافغ آًْا دس ششكت  %20يا تیش اص  %20است جضء اشخاص هزكَس دس تٌذ اٍل
لاًَى فَق لشاس گیشًذ ًٍ .یض چٌاًچِ ّش يك اص الشتاي هذيشاى ٍ تاصسساى ٍ سْاهذاساى ششكت تِ سوت ٍصاست يا هؼاًٍت يا هذيشكل يا هذيشيت ٍ يا سياست
دس ساصهاًْاي دٍلتي تشسذ هشاتة سا فَسا تِ اعال ع تشساًذ  .دس چٌیي هَاسدي دس طَستیكِ ايي ششكت ( پیشٌْاد دٌّذُ ) هشوَل لهاًَى هٌهغ هذاخلهِ
تشَد دستگاُ هٌالظِ گزاس حك فسخ پیواى سا خَاّذ داشت ٍ چٌاًچِ ايي پیشٌْاد دٌّذُ هشاتة فَق سا تالفاطلِ تِ اعالع ًشساًذ ًِ تٌْا هٌالظِ گزاس
حك داسد لشاسداد سا فسخ ًوايذ تلكِ ضواًت ًاهِ هشتَط تِ لشاسداد سا ًیض ضثظ ٍ خساست ًاشي اص فسخ لشاسداد ٍ يا تاخیش دس اجشاي كاس سا تٌا تِ تشخیض
خَد اص اهَال پیشٌْاد دٌّذُ ( پیواًكاس ) ٍطَل ًوايذ .
هضافا ايي پیشٌْاد دٌّذُ اػالم هي داسد كِ تش هجاصاتْا ٍ تٌثیْات هتخلفیي دس لاًَى فَق آگاّي كاهل ٍ دس طَست تخلف هستحك هجاصاتْاي هشتهَط
هي تاشذ .
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