
 ی خاصمشیمی سهافارشرکت 

 00/10/0010تا تاریخ  آخرین روزنامهو  0011تا پایان سال  سهامداران و اعضای هیات مدیرهکلیه ترکیب 

 ردیف

درصد  مدت باقیمانده  سمت تاریخ انتصاب نمایندگان اشخاص حقوقی 

 سهام

 تعداد سهام

سازمان بیمه  0

 سالمت

محمد رضا 

 نیکبخت

 

 علیرضا طالئی

10/01/0011 

 

 

01/10/00 

مدیر 

عامل و 

نائب 

 رئیس

 

// 

 0010تا 

 

 

 11/01/0011تا 

11100 001111 

مدیریت سرمایه  1

بیمه سالمت 

 ایرانیان

مهدی سلیمان 

 جاهی

عضو  10/01/00

هیات 

 مدیره

 0010011111 001000 0010تا 

بازرگانی خدمات  0

 درمانی ایران

عضو  01/10/00 علی بیگدلی

هیات 

 مدیره

 001111 11100 10/10/0010تا 

رئیس  01/10/00 مهدی عبدوس خدر رایانه 0

هیات 

 مدیره

 001111 11100 10/10/0010تا 

ساختمانی درمان  5

 سازه ایمن

عضو  01/10/00 حسین صالحی

هیات 

 مدیره

 001111 11100 10/10/0010تا 

 

 دارد.سهامدار  5و  استسهام شرکت با نام  کلیه

  موضوع شرکت

سوواختت ترکیووبت انبووار کووردنت توزیوورت خریوودت  وورورت صووادرات و واردات مووواد  الفف  موضوووش شوورکت عبووارت اسووت از 

اولیووه و جووانبی و محصووولت و ملدومووات دارویووی نیمووه سوواخته و نهووایی شوویمیاییت انسووانی و دامووی و گیوواهیت مکملهووای 

ی و سوایر مووارد م وابهت شویر خ و،ت غوذای دارویی و غذاییت بیوتکنولوژیت بیولوژیو،ت واکسون هوات کیوت هوای ت خیصو

سووال ت تیهیوودات پدشووکی و ملدومووات و ق عووات آنت ملدومووات بسووته بنوودیت مکموول هووای تیذیووه ایت لوووازم آرای ووی و 

هووا در جراحووی و بوورای بهداشووتیت آزمای ووگاهیت اشوویاا و لوووازم ضوود عخووونی شووده مخصوصووا آناووه کووه در بیمارسووتان

گیوورد و انی و دامپدشووکی و یووا در صوونعت دندانسووازی مووورد اسووتخاده قوورار موویتیدیوود حیووات در عملیووات پدشووکی انسوو

کلیه محصولت سالمت محور و سوایر موواردی کوه جهوت اداموه حیوات شورکت ضوروری باشود بصوورت انبووه یوا مووردیت 

ت بازاریووابی الکترونیکوویت خریوود و  وورور خوودمات از اشووخاص داخلووی یووا خووارجیت انتقووال تکنولوووژی و خریوود دانوو   نووی

اخووذ نماینوودگی هووای موورتبو بووا موضوووعات تکوور شوودهت شوورکت در همووای  هووای داخلووی و خووارجی موورتبو بووا موضوووش 

اساسنامهت تولیود قوراردادی و بسوته بنودی داروهوای انسوانی و داموی و مکملهوای دارویوی و غوذایی اعو  از تحوت لیسوانس 

سوواتت ق عوواتت لوووازم یوودکی مووورد نیوواز و یووا سووخارر سوواختت تهیووه و تووامین موووادت دسووتگاههات ماشووین آلتت تاسی



بصووورت انبوووه یووا موووردی از داخوول و خووارر و م ووارکت در سووایر شوورکتها اعوو  از خووارجی و داخلووی از طریوو  تووامین یووا 

 تعهد سهام یا از طرق دیگر.

 تاسیس و اداره کارخانه و لبراتور وابسته به شرکت. ب  

اقوودام بووه کلیووه عملیووات تیوواری و غیوور تیوواری منقووول و غیوور منقووولت صوونعتی و اقتصووادی کووه مسووتقی  یووا غیوور  پ  

 مستقی  مربوط به موضوش شرکت باشد.

 مدت شرکت 

 .از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده استمدت شرکت 

 مرکز اصلی شرکت  

مخصووص کورر ت ابتودای بدرگوراه آزادگوانت جنوب صونایر جواده  8مرکد اصلی شورکت بوه ن وانی شوهر تهورانت کیلوومتر 

 می باشد. 1887979881آموزشیت کد پستی 

 اختیارات هیأت مدیره

هیأت مدیره برای هر گونه اقدامی به نام شوورکت و انیام هر گونه عملیات و معامالتی که مربوط به موضوووش شوورکت  

عمومی قرار نگر ته باشد دارای وسیر ترین اختیارات است.  بوده و اتخات تصمی  درباره آنها صریحاً در صالحیت میامر

 هیأت مدیره مخصوصاً اختیارات زیر را دارا می باشد:

سات 1 س سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی و مو شخاص حقیقی و حقوقی وکلیه اداراتت  شرکت در برابر ا وووو نمایندگی 

 خصوصی. 

 میمر عمومی جهت تصویب.به  و پی نهاد آئین نامه های داخلی شرکت2

 اییاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر نق ه ای از ایران.  -3

شرایو 4 سایر  ستمدد و انعامت تر یر و تنبیهت  شیل و حقوق و د شرکت و تعیین  صب و عدل کلیه مأموران و کارکنان  ووووو ن

 آنها با رعایت مقررات و ضوابو جاری.بازن ستگی و مستمری وراث استخدامت معا یتت خرور آنها از خدمتت مرخصیت 

 و پی نهاد برنامه و بودجه برای اداره کردن شرکت به میمر عمومی جهت تصویب. 5

 و ا تتاح حساب و بستن حسابهای جاری و سپرده و استخاده از آن به نام شرکت ندد بانکها و مؤسسات.6

 متخرعات.و دریا ت م البات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و سود و 7

 نویسیت قبولیت پرداخت و واخواست اوراق تیارتی.و تعهدت ظهر8

ووووو عقد هر نوش قرارداد و تیییر و تبدیل یا  سووخ و اقاله آن در مورد خرید و  رور و معاوضووه اموال منقول و غیر منقول و 9

ام کلیه عملیات و معامالت مذکور در آلت و برگداری مناقصه و مدایده و غیره که جدا موضوش شرکت باشد از جمله انیماشین

 این اساسنامه. 2ماده 

 و مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه عالمت تیارتی و اختراش.11

 و به امانت گذاردن هر نوش اسناد و مدارک و وجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها.11

ی )تحت نظارت بان، مرکدی( و هر نوش استقراض و اخذ وجه با رعایت قوانین و و مؤسسات اعتبارو تحصیل اعتبار از بانکها 12

 مقررات و موازین شرعی.  

وووو اقامه هر گونه دعوی و د اش از هر گونه دعوی یا تسلی  به دعوی یا انصراف از آن اع  از حقوقی و کیخری با داشتن تمام 13

سی از ح  تیدیدنظر خو سند  خواهی اهیت  رجاماختیاراتت مراجعه به امر دادر سبت به  سازرت ادعای جعل ن ت تعیین وکیلت 

طرف و اسووترداد سووندت تعیین داور با یا بدون اختیار صوولو و ب ور کلی اسووتخاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشوویه از 

سی و غیره با یا بدون ح  توکیل و وکیل در توکیل ولو ک شناسقانون داوریت تعیین وکیل برای دادر صدق و کار ت راراًت تعیین م

شخص ثالث و  سترداد دعویت جلب  سارتت ا شدت دعوی خ اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کامالً  قاطر دعوی با

شخاص و اموال از دادگاهها تد اش از دعوای ثالثت اقدام به دعوای متقابل و د اش از آنت تأمین مدعی به ضای توقیف ا اع ای  تتقا



صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم مه ست  شرکتت درخوا چه در دادگاه و چه در  بهتلت برای پرداخت م البات 

 ادارات و دوایر ثبت اسناد و نهادهای دولتی و غیر دولتی.  

 و تعیین میدان استهالک ها.14

تنظی  صورت های مالی میان دوره ای )پس از گذشت ش  ماه از سال مالی( و ارائه آن به حسابرس مستقل و بازرس وووو 15

 قانونی شرکت.  

شتهای 16 صورت جریان وجوه نقد به همراه یاددا سود و زیانت  صورت  شامل ترازنامهت  شرکت ) صورت های مالی  وووو تنظی  

 لیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تیارت. 232 پس از انقضای سال مالی طب   ماده توضیحی(

 العاده و تعیین دستور جلسه آنها.دعوت میامر عمومی عادی و  وق -17

ضوش مواد  -18 صد اندوخته مو سمتی از قانون  238و  141پی نهاد هر نوش اندوخته عالوه بر پنج در صالح ق لیحه قانونی ا

 تیارت.

 ان سهام به میمر عمومی جهت تصویب.پی نهاد تقسی  سود بین صاحب - 19

 و پی نهاد اصالح اساسنامه در مواقعی که مخید ت خیص داده شود به میمر عمومی  وق العاده جهت تصویب.21

 به مدیر عامل تخویض نماید.  21و19ت 18ت 12ت 5ت 2هیات مدیره می تواند کلیه اختیارات این ماده را به استثناا بندهای 

 مجازصاحبان امضای 

سخته سناد و اوراق تعهدآور شرکتت چکهات برواتت  سایر اوراق تیارتی و غیره ا با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات ها و 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد   متخقاً  مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره

 دی با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشدبود. کلیه مکاتبات عا

 : موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت شهود امین بازرس قانونی اصلی

 موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا من  بازرس علی البدل:

 شرکت ( و  راخوانهای  ) جهت اگهی و دعوتها دنیای اقتصاد روزنامه کثیر االنتشار:

 است.پلمپ شده مربوطه د اتر قانونی 

 pharmachemie.co آدرس پایگاه اینترنتی و پیام رسان :

 .حضور به ه  رسانند در مجامع عمومیتوانند صاحبان سهام یا نمایندگان آنان ق ر نظر از تعداد سهام خود می

ردد  گبه ریاست نماینده سازمان بیمه سالمت ایران که به صورت کتبی معر ی می العادهمجامع عمومی اعم از عادی و فوق

 می گردد. ت کیل

)تعیین بازرسانت تعیین روزنامه کثیر النت ار و 00ساعت  -00/10/0011: میمر عمومی سالیانه مورخ 0011میامر سال 

 01/01/00ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی تهی به 

 ) تعیین اعضای حقوقی و اصلی هیات مدیره(00ساعت  -01/10/0011عادی ب ور  وق العاده مورخ میمر عمومی 

اساسنامه تعیین و تخویض اختیارات به مدیرعامل و دارندگان ح   00حدود اختیارات مدیر عامل و هیات مدیره برابر ماده 

 نت ار منت ر شده است.در روزنامه رسمی و کثیر ال 10/01/0011امضا میاز طی صورتیلسه مورخ 

شارین شرکت ناظر:  -یادگار سازهآغاز گردیده و هنوز پایان نیا ته است. شرکت م اور:  00طرح توسعه شرکت در سال پروژه 

 سازه



 : 0011مناقصات و مزایده های سال 

تامین اقالم داروئی در دو مناقصه ت دو نوبت رسه نوبتت مناقصه ایاب و تهاب پرسنل  دمناقصه طبخ و توزیر غذای پرسنل در 

 مدایده خودروی مستعملت مدایده شکر داروئیت مناقصه پخ  سراسری اقالم داروئی در دو نوبتت نوبت

 بروز رسانی شده و صادر گردید. 00/15/0011شرکت در تاریخ  پروانه بهره برداری

 

 

 

 


