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 استان اصفهان مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 باسالم

برگزاری آتی مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان و به منظور رفع ابهامات و شبهات پیرامون احتراماً با عنایت به 

 ول فرمایند.معمم قانونی ااقدموارد ذیل الزم در خصوص بررسی ضمن دستور فرمایید های خانه خواهشمند است فعالیت 

در خصوص تعیین  05/12/1396خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان مربوط به صورتجلسه هیأت مدیره مورخ آخرین آگهی تغییرات  – 1

 هیأت مدیره به شرح زیر است : ءمسئولیت اعضا

به  محمد قاسمیبه سمت رئیس هیأت مدیره، آقای  رضا صالحیبه سمت مدیرخانه مطبوعات استان اصفهان ، آقای امیر احمد زندآور  آقای

به  زهره والی پوربه سمت منشی ، خانم  نفیسه یزدانیبه سمت خزانه دار ، خانم  نفیسه راهداریسمت نائب رئیس هیأت مدیره ، خانم 

 ه سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند .ب حسین قلع ریزسمت عضو هیأت مدیره و آقای 

روزنامه رسمی چاپ و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان ثبت  28/04/1397مورخ  21364شماره  41این آگهی در صفحه 

 شده است . 

اساس نامه شماره خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان بر  30/11/1396همچنین صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ  - 2

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با موضوع انتخاب اعضای جدید اصلی و علی البدل هیأت  06/12/1396مورخ  13/96/19167

نفیسه ، خانم  حسین قلع ریز، آقای  نفیسه یزدانی، خانم  رضا صالحی، آقای  زهره والی پورخانم مدیره و بازرسان این خانه شامل 

وآقای ناصر بهروان و آقای بهمن توکلی فرد و  اعضای اصلی هیأت مدیرهبه عنوان  محمد قاسمی، آقای  امیراحمد زندآور، آقای  اهداریر

، و  سال 2برای مدت مجموعاً  اعضا علی البدل هیأت مدیرهآقای بهروز داعی و خانم طاهره شفیعی و آقای عباس چیوایی به عنوان 

 بازرس علی البدلو آقای پرویز فروزانی به عنوان  بازرس اصلیبه عنوان  احمدرضا دهانیو آقای  منوچهر احدیبازرسان شامل آقای 

منتشر و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری  روزنامه رسمی 28/04/1397مورخ  21364شماره  41در صفحه  سال برای مدت یک

 اصفهان ثبت شده است . 

انه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان که در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان به ثبت رسیده و در آخرین اساسنامه خ – 3

، اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ روزنامه رسمی منتشر شده است  25/03/1396مورخ  21048شماره  19صفحه 

 تبصره است .  45ماده و  52مشتمل بر  11/12/1395

  سال مصوب شده است . 2مدت مسئولیت هیأت مدیره در این اساسنامه  نکته :



هفت مورد آگهی از خانه مطبوعات و  مجموعاًو چاپ با بررسی سایت روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران آنچه به عینه مشهود است انتشار 

 : شاملتاریخ ثبت خبرنگاران استان اصفهان به ترتیب 

 16/03/1392 – 10150000011145806644 :شماره پیگیریبا خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان آگهی تاسیس موسسه  - 1

 25/03/1396 – 960311801615587 :شماره پیگیری خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهانآگهی تغییرات  - 2

 25/03/1396 – 960311311533434 :شماره پیگیریخانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان آگهی تغییرات  - 3

 25/03/1396 – 960311193101351 :شماره پیگیریخانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان آگهی تغییرات  - 4

 19/11/1396 – 961110790907580 :شماره پیگیریخانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان آگهی تغییرات  - 5

 28/04/1397 – 970420970677753 :شماره پیگیریخانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان آگهی تغییرات  - 6

 28/04/1397 – 970420455472254 :شماره پیگیریخانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان آگهی تغییرات  - 7

 می باشد . 

در روزنامه رسمی منتشر نشده  و پس از آن هیچگونه آگهی فوق الذکر است 7مندرج در بند  آگهی تغییراتآخرین آگهی به ثبت رسیده همان 

 است . 

 اکنون چند ابهام و سوال مطرح است :

تشکیل تا بر اساس حداقل یک مجمع عمومی عادی در سال باید اساسنامه خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان  16براساس ماده  الف :

 اساسنامه عمل نمایند. 17بندهای ماده 

 مجمع عمومی عادی تشکیل شده است ؟  1398آیا در سال  -

در روزنامه  1398صورتجلسه مصوبات مجمع عمومی سال  27/10/1399چرا تا تاریخ ، در صورت برگزاری مجمع عمومی عادی خانه  -

 ؟ بازرسان در چه تاریخی برای دوره یکساله انتخاب شده اند رسمی به عنوان یک تکلیف قانونی چاپ نشده است ؟

، خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان و انتخاب اعضاء جدید هیأت مدیره  30/11/1396بعد از برگزاری مجمع عمومی عادی مورخ  ب :

 از اعضاء هیأت مدیره موصوف بوده که پس از آن مطابق قانون اعضاء علی البدل جایگزین اعضاء مستعفی شدند . نفر 3شاهد استعفای 

طی فرآیند قانونی در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان ثبت رکیب اعضا هیأت مدیره خانه باید تغییرات در تبدیهی است که 

 شده و در روزنامه رسمی نیز منتشر شود تا جنبه رسمی و قانونی پیدا کند .

 3عضو سابق و افزوده شدن  3ربوط به استعفای با توجه به نتایج حاصل از سایت روزنامه رسمی ، متاسفانه هیچگونه آگهی تغییراتی م -

 است . از قانون عضو علی البدل منتشر نشده است تا فعالیت هیأت مدیره و اعضا جدید رسمی و قانونی شود . این تخلف آشکار
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 2مدیره از  فعالیت اعضا هیأتاساسنامه تغییر کرد و مدت  17ماده  1، بند بصورت الکترونیکی پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده  ج :

 افزایش یافت . سال 3به  سال

سال  3سال به  2هیچگونه آگهی تغییرات در اساسنامه خانه یعنی تغییر مدت فعالیت هیأت مدیره از  27/10/1399متاسفانه تا تاریخ  -

 در روزنامه رسمی منتشر نشده است . 

مانع جدی در روند فعالیت قانونی به شمار می رود ، فعالیت هیأت مدیره در سال باتوجه به اینکه عدم ثبت تغییرات و چاپ در روزنامه  -

 . استقانون  یرات در روزنامه رسمی اقدامی خالفسوم بدلیل عدم انتشار آگهی تغی

 2ت مدیره از هیأامه و افزایش مدت عضویت اعضاء اساسن 17ماده  1در ذیل آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی که منجر به تغییر بند  د :

سال شد ، امضاء اعضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده مشاهده نمی شود و صرفا ممهور به مهر اداره کل فرهنگ و ارشاد  3سال به 

 اسالمی استان است .

تشکیل داده و مجمع با توجه به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر در اساسنامه ، چه کسانی هیأت رئیسه مجمع مذکور را  -

 مذکور را اداره و در نهایت صورتجلسه را امضا نمودند ؟ 

علت اینکه اساسنامه مذکور فاقد امضاء هیأت رئیسه مجمع عمومی فوق العاده مذکور است چیست ؟ و آیا عدم وجود امضا مذکور مانع  -

 اساسنامه نیست ؟  17ماده  1از رسمیت تغییر بند 

گزاری مجامع عمومی عموماً در خرداد یا تیرماه هر سال پس از پایان سال مالی هر موسسه ، شرکت ، انجمن و ... و همچنین نظر به اینکه بر

عمومی عادی خانه مطبوعات و خبرنگاران همچنین مهیا شدن گزارش عملکرد یکساله آن تشکل انجام می گیرد ، علت تأخیر در برگزاری مجمع 

گزارش مالی که مورد حسابرسی واقع شده باشد از سوی خانه مطبوعات و خبرنگاران استان اصفهان برای استان اصفهان چیست ؟ ضمن آنکه 

 تکلیف تخلفات هیأت مدیره و امکان شرکت آنان در انتخابات آتی هیأت مدیره جدید چیست؟ نیز تاکنون منتشر نشده است ؟ 99سال 

                    باتشکر  

 وعات و خبرنگاران استان اصفهانخانه مطب جمعی از اعضاء

 

 رونوشت :

 معاون محترم مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای استحضار و صدور دستور بررسی الزم. -

 رئیس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان برای استحضارو رسیدگی الزم . -

 خبرنگاران استان اصفهان برای آگاهی .اعضاء محترم خانه مطبوعات و  -


