
۱۵شماره صفحه روزنامه تهران:   ۲۱۰۰۹شماره روزنامه:   ۰۹/۰۲/۱۳۹۶تاريخ انتشار:    

 
   

 

۲ از ۱ صفحه 

 
توليد و منتشر شده است. براي اطمينان از اعتبار و صحت امضاء ديجيتال و نسخه چاپي به نشاني مندرج در  PDFاين روزنامه بصورت الكترونيكي و در قالب فايل 

 مراجعه نماييد  يآگه يانتها

 رفع مسئوليت 

مطالب آگهي هاي منتشر شده در روزنامه رسمي براساس چرخه مشخصي  

اد  آن  از  سوي  ذينفع  قانوني  به  ادارات ثبت )شركتها( در كه از تقديم  مف

تهران و شهرستانها آغاز و پس از جري تشريفات مربوطه به صورت آگهي 

لهذا  .تسليم روزنامه رسمي كشور براي انتشار مي گردد، پيروي مي نمايد

اين مرجع  هيچگونه دخالتي در مفاد و مندرجات آگهي هاي مزبور نداشته و 

 .داردن

 

 ۱۳۹۶۳۰۴۰۰۹۰۱۰۰۵۲۶۵شماره نامه اداره ثبت:  ۲/۲/۱۳۹۶تاريخ نامه اداره ثبت: 

 ۱۰۳۲۰۸۲۲۷۸۱و شناسه ملي  ۳۰۲۷۹آگهي تغييرات انجمن صنفي مترجمان ايران موسسه غير تجاري به شماره ثبت 

وزارت كشور  ۷/۷/۱۳۹۵مورخ  ۸۶۹۶۸و مجوز شماره  ۲۰/۱۲/۱۳۹۳به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 

 – ۰ پالک -زيبا خيابان -پارک كوچه -داوديه –محل موسسه در واحد ثبتي تهران به آدرس تهران  -تصميمات ذيل اتخاذ شد: 

تغيير و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.  ۱۹۳۹۵-۱۹۱۱ق پستي و يا تهران صندو ۱۹۴۸۸۴۶۵۳۴طبقه همكف به كدپستي

داشتن مدرک تخصصي مورد تاييد مراجع رسمي كشور فقط اعضاي اصلي يعني حداقل -به شرح ذيل اصالح شد:  ۶ماده  ۱بند 

تجمه شده و بطورعمومي فارغ التحصيل مقطع كارشناسي دريكي ازرشته هاي زبان هاي خارجي و يا دستكم دو اثر كتاب مقاله 

افزوده شد: كليه مترجمان فاقد يكي از دو شرط تخصصي باال و مشمول چهارگرايش  ۶به شرح ذيل به ماده  ۲انتشار يافته بند 

مترجمي شفاهي، همزمان، فيلم و خبر الزم است. براي عضويت چنانچه به طور تخصصي در استخدام يكي از سازمانهاي معتبر 

ي در كشورند از سازمان متبوع خود، گواهي اشتغال بكار با ذكر دقيق عنوان شغلي مترجم براي يكي از چهار دولتي و غيردولت

گرايش فوق ارائه كنند. در غير اين صورت ارسال نامه رسمي به انجمن دستكم براي انجام موفقيت آميز دو نمونه كار ارائه شده در 

به  ۲تبصره -قراردادشان الزامي است و ماده مربوطه بشرح فوق اصالح گرديد.  يكي از حوزه هاي فوق از سوي سازمان هاي طرف

اين اعضاء در حكم سفيران فرهنگي انجمن صنفي مترجمان ايران از فرهيختگاني هستند : ۲افزوده شد: تبصره ۷شرح ذيل به ماده 

عرفي صحيح، منصفانه، غيرمغرضانه و توام با واقعيت كه به واسطه ترجمه آثار فاخر زبان فارسي دانشمندان يا ادبيان ايراني و يا م

تاريخ، فرهنگ، هنر و ادب ايران زمين به زبانهاي خارجي، موجبات شناساندن هر چه بيشتر فرهنگ و تمدن ايراني را به جامعه بين 

ن معرفي شوند و ماده مربوطه به اللمل فراهم كرده اند و مي توانند از طريق رايزني هاي فرنگي ايران در خارج از كشور نيز به انجم

دعوت براي شركت در مجامع عمومي از طريق انتشار آگهي در  -۱۱به شرح ذيل اصالح شد: ماده  ۱۱ماده-شرح فوق اصالح گرديد. 

 روزنامه كثيراالنتشار يا دعوتنامه كتبي و يا ساير روشهاي اطالع رساني )نظر پيامک، پست الكترونيكي و...( صورت مي پذيرد.

-به شرح ذيل اصالح شد:  ۱۲ماده۶بند  -دعوت براي تشكيل مجمع بايد حداقل دو هفته قبل از برگزاري مجمع صورت پذيرد. 

به شرح ذيل  ۱۷ماده -تعيين روزنامه كثيراالنتشار يا ساير روشهاي اطالع رساني ديگر جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي انجمن 

نفر عضو علي البدل است كه از ميان اعضاي  ۲الي  ۱نفر عضو اصلي و  ۵ئت مديره اي مركب انجمن داراي هي ۱۷اصالح شد: ماده

به  ۷تبصره  -اصلي كه حداقل براي دو سال پياپي به تمديد عضويت خود اقدام كرده اند براي مدت سه سال انتخاب خواهند شد. 

مركزي به منظور حصول رفت و آمد شركت در جلسات و افزوده شد: باتوجه به آنكه اعضاي هيئت مديره  ۱۷شرح ذيل به ماده 
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 ۱۷ماده ۱انجام امورات محوله از استان تهران انتخاب مي شوند و تشكيل هيئت مديره براي اعضاي شهرستاني با رعايت تبصره

ون منوط به تشكيل شعب انجمن است. مادام كه اعضاي شهرستانها در شهرستان محل سكونت خود، فاقد شعبه باشند. بد

درخواست اعالم نامزدي، تنها مي توانند از حق رأي خود در انتخابات هيئت مديره و بازرس شعبه مركزي انجمن در تهران استفاده 

هيئت مديره نماينده قانوني انجمن  ۱۹بشرح ذيل ذيل اصالح گرديد. ماده  ۱۹ماده  -كنند و ماده مربوطه بشرح فوق اصالح گرديد. 

ات آن به شرح ذيل است: حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول، رسيدگي به حسابهاي انجمن و است و وظايف و اختيار

پرداخت ديون و وصول مطالبات، اجراي مصوبات مجمع عمومي، افتتاح حساب بانكي، انجام تشريفات قانوني به منظور تعقيب 

تعيين حكم و وكيل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوي از طريق  جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم،

فصل  ۴در نتيجه اساسنامه جديدي مشتمل بر-سازش، فراهم آوردن شرايط عضويت افراد متقاضي و تغيير مكان استيجاري انجمن 

 تبصره تصويب وجايگزين اساسنامه قبلي گرديد ۳۲ماده  ۳۱و 

 ۹۶۰۲۰۲۷۳۷۳۸۱۷۹۵شماره پيگيري :  تجارياداره ثبت شركت ها و موسسات غير

http://www.rooznamehrasmi.ir/News/ShowNews.aspx?Code=13396803 
 لينک آگهي در سايت روزنامه رسمي: 
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