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 اهلل الرحمن الرحيمبسم

 منطقه آزاد اروند و رسانه های خانه مطبوعات اساسنامه
 مقدمه
به عنوان یکیی از میرتریرین عوامی   و منطقه ای و سراسری های کشور، از جمله مطبوعات و مراکز خبری استانیرسانه

و مقیا  مظمیم  (ره)ای امیا  هیرشد فرهنگ عمومی کشور نقشی اساسی در جهت یحقق اهیدا  انقی ا اسی می و ارمان

رشید و اریقیای در مهمیی مطبوعیات نقی  کنند. همچنين های انق بی و ینویر افکار عمومی ایفا میارزش رهبری و اشاعه

ی، گروهی یهیارسیانه در عصیری کیهد و نیدار حاکمانها و نمارت، نقد و بهبود عملکرد ملتفرهنگی، سياسی و اجتماعی 

-بازییاای بیه عنیوان محل های رسانه مده، نق  عشوندقلمداد می و انتقال اط عات ديیول یبرا جوامع ابزار نییریکاربرد

بر کسیی  ه کشور یوسظ ها ورفع نارسایی یبرا یزیربرنامه و روهاين یدهدر جهتمنطقه ای مشک ت  ورویدادها  هدهند

 می شود. بدین منمور این اساسنامه جهت یحقق این اهدا  یدوین پوشيده نيست.

 

 اهداف كليات و :فصل اول
کشیور و  و رسیانه هیای کمک به اریقای کمی و کيفی مطبوعات محلی که خود متضیمن یقوییت نقی  مطبوعیات (1ماده 

از طریق حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی، بهبود  رسانی کشور است، صرفاًافزای  استانداردهای کار خبری و اط ع

-ای اصحاا جراید و شناسایی امکانات بالقوه و بهیرهحرفه -یوسظه دان  فنی و امنيت شغلی  وضع اقتصادی، اجتماعی،

خانه »بوعات و فظاالن این عرصه ميسر خواهد بود. بدین منمور طاندیشه، یجارا و اراده جمظی اصحاا م گيری از افکار،

، فرهنگیی، صینفی موسسیه ایشیود بیه عنیوان ناميیده می «خانه»که از این پس اختصاراً  «اروندو رسانه های  مطبوعات

دارای مجیوز فظاليیت  منطقه ازاد ارونید رسانه هایاندرکاران مطبوعات و دستميان از  و مستق  یجاریو غيرغيردولتی 

بیا یا  شودیشکي  می از وزارت فرهنگ و ارشاد اس می، نمایندگان نشریات سراسری، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری

ازاد  منطقیهرا در یاد شیده به موجب این اساسنامه اهدا  و ازاد اروند  منطقهاره ک  فرهنگ و ارشاد اس می همکاری اد

 دنبال نماید. اروند 

، مجمیع عمیومی بیرای انت یاا هيیست مرسیس منطقه ازاد اروندبا فراخوان اداره ک  فرهنگ و ارشاد اس می  (1 تبصره

نفر از بين نامزدهای حاضر به اکثریت ارا انت اا خواهند شد. نماینده هيیست  تهفیشکي  و اعضای هيست مذکور به یظداد 

نسبت بیه انجیا  یشیریفات  منطقه ازاد ارونداداره ک  فرهنگ و ارشاد اس می  و یایيد با نمارتموظف است  نيز مرسس

عمیومی بیرای انت یاا و برگیزاری مجمیع  42ه دو بر اساس شرایط مقرر در میا ، عضوگيریقانونی تبت خانه مطبوعات

 هيست مدیره حداکثر ظر  یک ماه اقدا  نماید. 

 

 وظايف :دوم فصل
 :است از عبارت مطبوعات وظایف خانه (2 ماده

 با رویکرد صنفی  منطقه ازاد اروند رسانه هایهای قانونی و مسووالنه کمک به یامين حقوق و گسترش ازادی  (1

 های روزامد مدیریت رسانهاز طریق اموزش و یرویج شيوه اروند منطقه ازاد رسانه هایکمک به اقتصاد  (2

 ای نگاری حرفهاستظدادیابی و حمایت از اموزش و اشتغال نيروهای مستظد در حوزه روزنامه (3

های اجرایی، موسسیات و نهادهیای دولتیی و عمیومی و با دستگاه منطقه ازاد اروند رسانه هایبسط و یقویت اریباط  (4

 های قانونییشک    و سایر صنو

در  رسیانه ایهیای ت مناسبتها و بزرگداشها، نمایشگاه، برگزاری جشنوارهنگارانروزنامه های اط عاییبانکوین ید (5

 منطقه ازاد اروند
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 منطقه ازاد ارونددر  مطبوعاتیوزیع و فروش نشریات محلی به منمور یقویت سامانه  عرضه همکاری با مراکز (6 

  منطقه ازاد اروندنگاران روزنامهدر اخت فات داخلی داوری اعضا و ای حرفهز حقوق فاع اد (7

 ح  مشک ت صنفی اعضا و فراهم اوردن یسهي ت رفاهی برای انان (8

 اعضابه یسهي ت اعطای و صندوق اعتباری حمایت، برای  (مصر ، مسکن)یظاونی و یقویت یسسيس  (9

 بين اعضا مند انها درقاعدهدولتی و یوزیع  ت یسهيهای مالی و جذا حمایت (10

 اروند رسانه هایدر جهت یوسظه کيفی اموزشی  -های فرهنگیدوین و اجرای برنامهی (11

 روندا رسانه هایاریقای کمی و کيفی الز  برای ساز و کارهای  طراحیو  رسانه ایهای فظاليتشناسی اسيب (12

 رسانه هاارج ییینهادها و متقاضيان در جهت یسمين م  ای و اموزشی به ادارات،ایجاد بستری برای خدمات رسانه (13

نگیاران غيیر عضیو و ، روزنامیههای مریبط بیه اعضیانگاری و فنون و ی صصروزنامهای حرفههای اموزش شيوه (14

 این حرفه به مندانع قه

و اداره کی  مطبوعیات و  منطقه ازاد اروند رشاد اس مییظام  فظاالنه با اداره ک  فرهنگ و ااجرای وظایف اب غی و  (15

 رسیانه ایهای ها و بزرگداشت مناسبتها، فظاليتهای اط عایی، برگزاری جشنوارههای داخلی در یکمي  بانکخبرگزاری

 مابين.  های منظقده و مصوا فینامهبر اساس یفاهم منطقه ازاد ارونددر 

 ،که در صورت عد  ارائه گیزارش روندامنطقه ازاد به اداره ک  فرهنگ و ارشاد اس می  ارائه گزارش عملکرد و مالی (16

 یظليق می شود. منطقه ازاد اروندارشاد  ک  حمایت های اداره

ت به هيئیت هیای حی  اخیت   و هيیس منطقه ازاد اروندک  فرهنگ و ارشاد اس می  با ص حدید ادارهمظرفی نماینده  (17

 منصفه مطبوعات

 سایر موارد رسانه ای که به لحاظ قانونی منظی بر ان نيست. (18

 

 مدت و فعاليت گسترهمحل،  :سوم فصل
 .خواهد بود منطقه ازاد اروند محدوده و گستره فظاليت ان آبادان در شهرمح  و مرکز فظاليت خانه مطبوعات ( 3 ماده

 6314745587سالمی اروند كد پستی كوی پيروز، سايت اداری، اداره كل فرهنگ و ارشاد انشانی فظلی: 

 در شهرسیتان و انت یاا نماینیده و رسانه هیا سيس دفایر نمایندگی خانه مطبوعاتیس ،با یصویب هيست مدیره (1 تبصره

 ب مانع است. ،باشد «مطبوعات اروندخانه »اصلی نفر عضو  20ان بي  از  اهالی رسانه که یظداد ابادان و خرمشهرهای 

ابیادان و هیای خانه مطبوعات در شهرسیتانامور  هماهنگی جهتیب هيست مدیره انتصاا رابط اداری با یصو (2تبصره 

 نفر عضو اصلی خانه مطبوعات باشد ب مانع است. 20ان کمتر از  اهالی رسانه که یظداد  خرمشهر

یف و اختيارات انهیا در نماینده یا سرپرست دفتر نمایندگی باید عضو اصلی خانه مطبوعات باشد و حدود وظا (3 تبصره

 می باشد. ارونداختيار هيات مدیره خانه مطبوعات 

 نامحدود است.  ،مدت فظاليت خانه از یاریخ یسسيس (4ماده 

و تبیت ان در اداره تبیت  منطقیه ازاد ارونیدفرهنیگ و ارشیاد اسی می مفاد این اساسنامه پس از یسیيد اداره ک   (تبصره

 مظتبر خواهد بود.  «اروندو رسانه های  خانه مطبوعات»ن اساسنامه یحت عنوا منطقه ازادهای شرکت

 

 اركان و مقررات :چهارم فصل
 از: ارکان خانه مطبوعات عباریند (5 ماده

 مجمع عمومی  (1

 هيست مدیره  (2
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 مطبوعات مدیر خانه (3

 بازرسان (4

بیه  ای حقيقی و به درخواست اش اص ذیی است که از اجتماع اعض مطبوعات یرین رکن خانهمجمع عمومی عالی (6 ماده

 شود:یشکي  می صورت حضوری یا الکترونيکی

 (اول فقط برای دوره) هيست مرسس( 1

 اکثریت اعضای هيست مدیره  (2

 بازرس  (3

 الظادهاعضا برای مجمع عمومی فوقحداق  یک پنجم اعضا برای مجمع عمومی عادی و یک سو   (4

روز قبی  از یشیکي   45داکثر و حی 15و مح  یشکي  جلسه حداق  د با قيد دستور، زمان دعوت مجمع عمومی بای (7 ماده

و یا بیا ارسیال دعوینامیه کتبیی بیه اخیرین نشیانی   ،منطقه ازاد اروندمطبوعات به وسيله انتشار اگهی در یکی از  جلسه

بیرای کليیه اعضیا  در ان عضو هستند، ایمي  یا ارسال از طریق شبکه های مجازی )مجاز( که بظ وه ارسال پيامک ،اعضا

 به نحوی که حداق  دو سو  ان یحوی  شده باشد.

 الزامی نيست. ،در مواردی که کليه اعضا در مجمع حاضر باشند، نشر اگهی و یشریفات دعوت (تبصره

نصیف بیه  و حیداق  منطقیه ازاد ارنیدفرهنگ و ارشیاد اسی می ک   اداره مجمع عمومی عادی با حضور نماینده (8 ماده

ا مذکور، اگهیی دعیوت مجمیع اکند و در صورت عد  حصول نصانان رسميت پيدا میی رسمی ع وه یک اعضا یا وک 

در ایین صیورت، همان دستور جلسیه قبلیی منتشیر شیود. اساسنامه با  7روز با رعایت ماده  15باید حداکثر ظر  مدت 

 جلسه با حضور عده حاضر رسميت خواهد یافت.

بیه  ،استک   اداره کارشناسان انمدیران یا  که از منطقه ازاد اروند گ و ارشاد اس میاداره ک  فرهن ایندهنم (1تبصره 

، بیدیهی اسیت در شیودکتباً بیه مجمیع مظرفیی میی منطقه ازاد اروند اس می ارشاد فرهنگ و عنوان ناظر یوسط مدیرک 

 صورت عد  حضور ناظر جلسه فاقد رسميت خواهد بود.

ارشیاد فرهنیگ و کی   کننده مجمع و نماینده ادارهدر صورت رسميت نيافتن جلسه مجمع عمومی، مقا  دعوت (2 بصرهت

 رسانند.میان کنند و به امضای حاضربر عد  رسميت ان یهيه می ای دایر، صوریجلسهمنطقه ازاد ارونداس می 

هيیست  یمیدیره و در غيیاا او یکیی از اعضیارئيس هيیست  (در صورت رسميت یافتن)جلسات مجامع عمومی را  (9 ماده

یک منشیی و دو نفیر نیاظر از ميیان اعضیای مجمیع  ابتدا یک رئيس، یک نایب رئيس،کند. در جلسه مجمع مدیره افتتاح می

 عمومی انت اا خواهند شد.

ییرین سنشود، م )به جز هيست مدیره( یشکي  6در صوریی که مجامع عمومی از طر  اش اص مذکور در ماده  (تبصره

 کند.، مجمع را افتتاح میعضو حاضر در جلسه

در مجمع عمیومی فقیط حیق ییک  اصلی یوانند در مجامع عمومی حضور یابند و هر عضواعضای خانه می همه (10 ماده

کیه  ای نامیهیواند حق رأی را به موجیب وکالترأی خواهد داشت، در صوریی که حضور عضو در مجمع ميسر نباشد می

بیه عضیو دیگیر ییا نماینیده  میی رسید، یا شهرستان صیادر و بیه یایيید منطقه ازادک  فرهنگ و ارشاد اس می اداره در 

مجمیع  ضیميمه صوریجلسیه ممهور به مهر اداره مطبوع بوده وهای مزبور باید نامهاالختيار خود واگذار نماید. وکالتیا 

 . شودشود و در سوابق خانه نگهداری 

 شود. بازرس روز قب  از یاریخ جلسه انت ابات باید یحوی   یکا حداق  هوکالتنامه (1 تبصره

 در یشکي  مجمع عمومی به صورت الکترونيکی، موضوع صدور، یسیيد و ارائه وکالتنامه منتفی است. (2تبصره 

جلسه پياپی  یوانند بي  از دویواند وکالت یک نفر را قبول کند و اعضا نمیهر عضو در مجمع عمومی فقط می (3 تبصره

 برای شرکت در مجمع عمومی وکي  اختيار کنند.
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مجیامع عمیومی، دفتیر حضیور و غيیابی اسیت کیه  حضیوری م ك یش يص یظداد اعضای حاضر در جلسات (11 ماده

کنند، و در جلسات الکترونيکی مجامع عمومی، ورود تبت شیده اعضیا بیه ورود به جلسه ان را امضا میدر بدو ان حاضر

یطبيیق بیا اسیامی  بیرای کننده مجمع مکلف است دفتر حضور و غياا اعضا را مقا  دعوت  ك یش يص است.سامانه، م

 های الز  در اختيار هيست رئيسه مجمع قرار دهد.در جلسه و اعمال کنترلان حاضر

در جلسیه  شود. در صوریی کهیصميمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نسبی ارای حاضر در مجمع ای اذ می (12 ادهم

جلسه برای یک هفته به عنیوان یینفس یظطيی  و بیه جلسیه بظیدی کیه  ،نشود منتجمذاکرات به اخذ یصميم  مجمع عمومی،

 شود.یصميم درباره دستور جلسه قب  یشکي  شده، موکول میای اذ ای یظقيب مذاکرات و رب اًمنحصر

يست رئيسه مجمع عمومی در جلسه بظدی حاضیر در صوریی که جلسه مجمع عمومی به عنوان ینفس یظطي  و ه (تبصره

 انت اا خواهند شد. 9طبق ماده  افراد دیگری ،به جای اش اص غایب ،نشده باشند

نافذ و کليه اعضا اعم از حاضر و  غایب  برای ،گرددیصميمایی که در مجمع عمومی با رعایت مقررات ای اذ می (13 ماده

بينی شده است، به اطی ع که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پي  مظتبر خواهد بود. این یصميمات به طریقی

 اعضا خواهد رسيد.

ا میوارد یپنج روز قب  از یشکي  مجمع عمومی، مورد  می یوانند (درصد ک ّ اعضاء 10حداق  )از اعضا  گروهی (14 ماده

بنیا بیر  کننیده مجمیع د و مقا  دعوتننهاد کندیگری غير از موضوعایی که در دعوینامه یشکي  مجمع قيد شده است، پيش

پيشنهاد مزبور را با لحاظ اولویت موضوعی و زمانی در همان مجمع یا جلسه بظید از یینفس مطیرح  ،یش يص و یصویب

 کند.

 مجامع عمومی به دو صورت یشکي  خواهد شد: (15 ماده

 مجمع عمومی عادی  (1

 الظاده مجمع عمومی فوق (2

ییوان در هیر موقیع از سیال شود و در موارد مقتضیی مییومی عادی حداق  سالی یک بار یشکي  میمجمع عم (16 ماده

 الظاده یشکي  داد.مجمع عادی را به طور فوق

 به شرح ذی  است:عادی وظایف و اختيارات مجمع عمومی  (17 ماده

 سال  سهانت اا هيست مدیره برای مدت ( 1

 سال یکانت اا بازرسان برای مدت ( 2

 های ادواری هيست مدیره و بازرساناستماع گزارش( 3

 ها و پيشنهادهای هيست مدیره و بازرسان ها، طرحاخذ یصميم درباره گزارش( 4

 و بازرسان  مدیره های مالی هيسترسيدگی و ای اذ یصميم درباره یرازنامه و سایر گزارش( 5

 ه پيشنهاد هيست مدیرهب مطبوعات های خانهبرنامه ها وسياستیظيين و یصویب ( 6

 ها به پيشنهاد هيست مدیرهگذارییظيين ميزان حق عضویت اعضا و یصویب بودجه جاری، اعتبارات و سرمایه( 7

 :شودم درخصوص موارد زیر یشکي  میالظاده برای رسيدگی و ای اذ یصميفوقعمومی  مجمع ( 18 ماده

کی  امیور مطبوعیات و  یسیيید اداره ت و رسانه های ایران پیس ازدر مجمع عمومی خانه مطبوعایغيير مواد اساسنامه ( 1

 های داخلی خبرگزاری

 گيری نسبت به عزل یا قبول استظفای هيست مدیرهیصميم( 2

ارشیاد  و رسانه ها پس از طی مراح  قانونی و یایيد اداره کی  فرهنیگ و مطبوعات ای اذ یصميم راجع به انح ل خانه( 3

 .روندمنطقه ازاد ااس می 
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خانه می یواند نسبت به یهيیه و ینمیيم دسیتور الظمی   ،منطقهدر هر  و محلی در صورت وجود سياستهای بومی (تبصره

بیه  اسی می ارشادفرهنگ و اقدا  نماید و پس از یایيد اداره ک   ،اجرایی که م الفت صریح با مفاد اساسنامه نداشته باشد

 مرحله اجرا گذارند.

حداق  یک سو  اعضا و یا اکثریت مطلق اعضای هيست مدیره و یا الظاده بنا به یقاضای کتبی فوق مجمع عمومی( 19 ماده

شیود. در حداق  دو سو  اعضیا یشیکي  مییبا حضور و اس می  ارشاد اداره ک  فرهنگ و بازرسان و با حضور نماینده

مع بیرای نوبیت دو  بیا حضیور اعضیای نصاا مقرر نرسد مج الظاده در نوبت اول به حدصوریی که مجمع عمومی فوق

رسیميت پيیدا و در نوبت سو  با حضور هر یظداد اعضای حاضیر،  ،کمتر باشد اصلی یک پنجم اعضاءحاضر که نباید از 

 کند.می

صوریجلسات مجامع عمومی و یصميمات مت یذه در ان، یوسیط منشیی در دفتیر م صیوص تبیت شیده و بیه ( 20 ماده

ای رسد و رونوشت ان یوسط رئيس مجمع به هيست مدیره ابی   و نسی هظران و منشی میامضای رئيس، نایب رئيس، نا

 شود.ارسال می و خانه مطبوعات و رسانه های ایران منطقه ازاد اروندک  فرهنگ و ارشاد اس می از ان به اداره

 مطبوعات محفوظ بماند. صوریجلسات مجامع به عنوان اسناد خانه مطبوعات همواره باید در سوابق خانه  تبصره(

 

 هيأت مديره 

باشد کیه اعضیای اصیلی و ای مرکب از هفت نفر عضو میعهده هيست مدیرهه اداره امور خانه طبق اساسنامه ب (21 ماده

بیه شیرح ذیی  ، بیه صیورت الکترونيکیی های م تلیف مطبوعیاییتهسراز  سال با رأی م فی سهالبدل ان برای مدت علی

 شوند: انت اا می

 1)یبصیره  البیدلبیا ییک نفیر عضیو علیی ییا الکترونيیک چاپینشریات  و یا صاحبان امتياز دو نفر از مدیران مسئول( 1

 (42ماده

  .البدلنفر عضو علی دواستان با  رسانه هاینگاران شاغ  در سه نفر از روزنامه( 2

 البدل. یک نفر عضو علی باهای سراسری های روزنامهها و سرپرستینمایندگی نیک نفر از مسئوال (3

 البدل با یک نفر عضو علی یا پایگاه های خبری سراسری هان نمایندگی خبرگزارییک نفر از مسئوال( 4

گزارشگر، مترجم، عکاس خبری، نویسنده، ینميم کننیده اخبیار،  عبارت است ازروزنامه نگار در این اساسنامه  (1 تبصره

مظاون سردبير، عضیو شیورای سیردبيری و سیردبير  مظاون دبير گروه، بير گروه،خبرنگار، دگرافيست، کاریکایوریست، 

ای و در فهرسیت بيمیهرسیيده  منطقیه ازاد ارونید، به یایيد اداره ک  فرهنیگ و ارشیاد اسی می با مظرفی رسانه که ،است

 رسانه متبوع باشند.

)دبيیران،  هیای علمیی و اموزشییتهیا، هيیسو اسیایيد دانشیگاه 4و  3ی هیااعضای هيات مدیره بجیز ردییف (2 تبصره

یواننید شیغ  رسیمی دولتیی ییا نهادهیای نمیی (روزنامه نگاران رسانه های دولتی و اموزش و پروش استاناموزگاران 

 عمومی داشته باشند.

 باشند. هيست مدیره البدلعلی اصلی یایوانند عضو نمی امتياز واحد هایی با صاحبرسانهنفر از  2بي  از  (3 تبصره

باشد یا احراز شیرایط  كردهن نویسینا  برابر یظداد موردنياز هر ردیف( 2کافی )حداق  در صوریی که نامزد ( 4ه تبصر

و  شیودبیرای ان رسیته منتفیی می 3و  2های ای م تلف در هيست مدیره و یبصرههستهرنسبت  ،و ص حيت نشده باشد

 د نصاا نرسيده است نا  نویسی نماید.می یواند در رسته ای که به ح سمتبدون یغيير 

اند، ها باشند ینها با ان سمتی کیه عضیو خانیه شیدههای م تلفی در رسانهبرخی از اعضا دارای سمتچناچه  (5تبصره 

 در هيست مدیره اع   نامزدی کنند. عضویتیوانند برای می

ییا عیزل  ،يت خود در رسانه متبوع استظفا کنندت مدیره از مسئولدر طول دوره، هر یک از اعضای هيس چنانچه (6 تبصره

 در صورت عد  رفع نقیص ییا هيات مدیره عضویت انان در ،یا انتشار رسانه متبوع انان متوقف یا نامنمم شودو  ،شوند
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  پس از گذشت سه ماه لغو می شود. ،مجوز کسب

به عضویت مجمع عمومی خانه مطبوعات ، منطقه ازاد ارونداعضای هيئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های ( 7تبصره 

الکترونيکیی، نسیبت بیه انت یاا اعضیای هيئیت  در می ایند، و با فراخوان مجمع عمومی و به صورت ایرانو رسانه های 

 اقدا  می نمایند. ایران مدیره خانه مطبوعات و رسانه های

هیای ر نشیریه چیاپی اسیت، نيمیی از شیمارهواقع باشد، و اگمحدوده منطقه دفتر مرکزی این نشریات باید در ( 8تبصره 

شی  میاه  ،و اگر خبرگزاری یا پایگاه خبری اسیت مورد انتمار را در یک سال گذشته اع   وصول الکترونيک کرده باشد

 مستمر در حال فظاليت باشد.

ت ابیات طیی مراییب برگیزاری ان ،در صورت بروز اخت الت الکترونيکی یا هیر گونیه ایفیاق پیي  بينیی نشیده( 9تبصره 

 فراخوان مجدد اع   می شود.

در صورت کسب ارای مساوی ميان دو یا چند نفر از نامزد ها، قرعه کشی با حضور ناظرین انت ابات م ك ( 10تبصره 

 عم  خواهد.

کی  فرهنیگ و  عهیده ادارهبیه  انت ابات مراح  وبرگزاری نحوه  نمارت بر و ص حيت نامزدها شرایط و احراز (22 ماده

 بود. خواهد منطقه ازاد اروندارشاد اس می 

گيیرد. صیورت میی هم زمان الکترونيک به صورت و بازرسان البدلاخذ رأی برای انت اا اعضای اصلی و علی (23 ماده

 هیاانشوند و انت اا مجدد هر یک از البدل شناخته میعلی اصلی و به یریيب ارای بيشتر، اعضای نسبی، حائزان اکثریت

 ب مانع است. های بظددورهبرای 

هر ییک و یا پنج جلسه غيبت غير متوالی در صورت استظفا، فوت، ممنوعيت قانونی و یا سه جلسه متوالی غيبت  (24 ماده

 یریيیب ارای بيشیترالبیدل بیه از اعضای اصلی هيست مدیره، عضویت وی در هيست مدیره ملغی شده، یکی از اعضای علی

 نماید.جانشينی وی به عنوان عضو اصلی در جلسات شرکت میرای بقيه مدت مقرر به ب

عضیو جدیید، رافیع مسیئوليت وی نسیبت بیه وظیایف   جیایگزینیاستظفای هر یک از اعضای هيست مدیره یا  (1 تبصره

 ن واهد بود.

 مدیره طی دوره فظاليت باید در مجمع عمومی ارائه شود.حضور و غياا اعضای هيئت  فهرست (2یبصره 

 که به عل  استظفا، فوت یا ممنوعيت قانونی، هيست مدیره از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شیود، در صوریی( 25 ماده

 اساسنامه دعوت خواهد شد یا نسبت به یکمي  اعضای هيست اقدا  کند. 6اساس ماده  مجمع عمومی بر

 .ی، ممکن نيستهيست مدیره و بازرس یت همزمانعضو( 26 ماده

پس از انقضای مدت مسموریت هيست مدیره در صوریی که هيست مدیره جدید انت اا نشده باشد، هيیست میدیره ( 27 ماده

عهیده بیه را  مطبوعیات به وظایف خود ادامیه داده و مسیروليت اداره خانیهو حداکثر یا ش  ماه، قبلی یا انت ابات جدید 

 خواهد داشت.

 (6) میاده  ه از ییاریخ وصیول درخواسیت کتبیی اشی اص فیوقما یکدر صوریی که هيست مدیره ظر  مدت ( 1 تبصره

نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدا  نکند، مجمع با دعوت هر یک از بازرسان یشیکي  خواهید شید. در صیورت اسیتنکا  

نسیبت بیه یشیکي  مجمیع عمیومی  منطقه ازاد ارونیدک  فرهنگ و ارشاد اس می بازرسان از دعوت مجمع عمومی، اداره 

 اهد کرد.اقدا  خو

 منطقیه ازاد ارونیددرصورت عد  برگزاری انت ابات پس از موعد مقرر، اداره کی  فرهنیگ و ارشیاد اسی می ( 2تبصره 

 کند.مدیره جدید اقدا  یواند نسبت به برگزاری انت ابات برای یظيين هياتمی

از انقضیای  بظید میاه ییک حیداکثر ییا ونیدمنطقه ازاد اربدون هماهنگی با اداره ک  فرهنگ و ارشاد اس می اگر ( 28ماده 

یک از اعضای هيیات  خانه و هيچ صورت نگيرد، مدیر 32ماده  دعوت مجمع برای موضوع بند اول ،ماموریت هيات مدیره

 برای اولين دوره پي  رو را ندارند. ،های فوقیک از سمت مدیره و بازرسی حق نامزدی برای هيچ
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ییک  فاصله بظد از انت ابات و اع   قبولی در اولين جلسه از بين خیود ییک رئیيس،هيست مدیره مکلف است ب ( 29 ماده 

 انت اا نماید. )دبير( دار )مسرول مالی( و یک منشینایب رئيس، یک خزانه

پیس از اسیتقرار  که حداکثر ییک میاه ،دکننامه داخلی مش ص میحدود اختيارات افراد موضوع این ماده را ایين (تبصره

 ره یوسط این هيست یصویب می شود.هيست مدی

بار در موعد و مح  مظينی که قیب ً بیه یصیویب هيیست میدیره رسیيده بیا یک ماهیجلسات هيست مدیره حداق  ( 30 ماده

یابد و برای ای اذ یصميم، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اعضای اصلی هيست یشکي  و رسميت می اکثریت حضور

و بیه امضیای اعضیای حاضیر در جلسیه  شیدهمدیره در دفتر صوریجلسات هيست تبیت  ضروری است. یصميمات هيست

 رسد.می

و یا اکثریت اعضای هيست الظاده هيست مدیره با دعوت کتبی رئيس یا نایب رئيس هيست یا مدیرخانه جلسه فوق( 1 تبصره

 گردد.مدیره یشکي  می

 در جلسات ب مانع است.   ،بدون حق رأیمدیره و در صورت ص حدید هيئت البدل، حضور اعضای علی( 2 تبصره

ای براسیاس خدمات اعضای هيات مدیره در ازای عضویت در هيات ب عوض است و پرداخیت هرگونیه هزینیه( 31 ماده

 خواهد بود که به پيشنهاد هيات مدیره به یصویب مجمع عمومی خواهد رسيد. اینامهایين

 دار وظایف ذی  است:و از جمله عهدهمطبوعات اداره امور خانه برای الز   هيست مدیره دارای اختيارات( 32 ماده

 ( الظادهفوق ـعادی )دعوت مجمع عمومی ( 1

 اجرای اساسنامه و یصميمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوطه ( 2

 وی  عملکردنصب و عزل و قبول استظفای مدیر خانه و نمارت بر ( 3

یراز میالی بیه  ها جهت ارائه به بازرسان و یسليم به موقع گزارش ونه، رسيدگی به حساانمارت بر م ارج جاری خا( 4

 مجمع عمومی 

شرایط عضویت متقاضيان و اخذ یصميم درخصوص اعضایی که شرایط  دنهای عضویت و یطبيق داقبول درخواست( 5

 عضویت را از دست بدهند. 

 سایر پيشنهادها و ارائه به مجمع عمومی جهت ای اذ یصميم.  ها و بودجه وها و برنامهیهيه و ینميم طرح( 6

  .مصوای صصی برای ني  به اهدا   و های فنی، اموزشییشکي  کميته( 7

 یقدیم به مجمع عمومی برای یصویب. های مالی ونامهينیهای داخلی و االظم ریهيه و ینميم دستو( 8

 ع قانونی و سایر نهادها با حق یوکي  به غير ها و مراجیظيين نماینده یا وکي  در دادگاه( 9

جهت افتتاح حساا، انظقاد قراردادهیا و  (از اعضای هيست مدیره و مدیر خانه)یظيين و مظرفی صاحبان امضای مجاز ( 10

 اسناد یظهداور 

راییی خانیه های اجنامیهينیییفویض و واگذاری قسمتی از اختيارات خود به اش اصی کیه در ایین اساسینامه و ییا ا( 11

 یظریف شده و حائز شرایط باشند. 

خانیه بیه عهیده هيیست  و یا به اعتبار یصدی امیور انجا  سایر وظایف و یکاليفی که به موجب این اساسنامه مستقيماً( 12

 مدیره گذاشته شده است. 

 انت اا و یهيه ار ، سربرگ و مهر م صوص خانه ( 13

 نامه در مراجع قانونیانجا  مراح  اداری تبت یغييرات اساس( 14

اییران و اداره کی  فرهنیگ و ارشیاد اسی می اجرای برنامه ها و سياست های اب غی خانه مطبوعات و رسیانه هیای ( 15

 منطقه ازاد اروند

 منطقه ازاد اروند یو اداره ک  فرهنگ و ارشاد اس م ایرانارائه گزارشات مورد نمر خانه مطبوعات و رسانه های ( 16

ست مدیره موظف است حداکثر دو ماه بظد از یقاضای عضویت هر متقاضی به قبول عضویت وی اقیدا  کنید و هيتبصره( 



8 
 

م الفیت  علّیت فص  پنجم شرایط عضیویت بندهای در صوریی که متقاضی، شرایط عضویت را ندارد کتباً و با استناد به 

   خود را اع   دارد.  

انتقیال  ،منطقیه ازاد ارونید اسی می ارشیادفرهنیگ و کی   نماینیده ادارهپس از یسیيد صیحت انت ابیات یوسیط ( 33 ماده

ییاریخ قبیولی هيیست روز بظد از  20باید ظر  و مراح  تبت قانونی مسروليت از هيست مدیره سابق به هيست مدیره بظدی 

و پیس  سليممدیره جدید یبه هيست  مطبوعات های خانهمهر و موجودی ها،حساا مدیره انجا  و کليه اوراق، اسناد، دفایر،

 گردد.یا امضاهای مجاز مظرفی  شودها، یریيبی ای اذ از تبت یغييرات در اداره تبت شرکت

هر یک از اعضای هيیست میدیره و ییا میدیر در صورت استنکا  یا یظل  در انجا  امور موضوع این ماده یوسط ( تبصره

شیود و در صیورت حی  و فصی  می منطقه ازاد اروندک  ارشاد  گيری اداره، مسسله ابتدا از طریق ميانجیمطبوعات خانه

 شود.عد  حصول نتيجه، موضوع به مراجع قانونی و محاکم قضایی ارجاع می

 جديدسابق و  و بازرسان اعضای هيأت مديرهشود و به امضای اکثریت  همرایب نق  و انتقال باید صوریجلس( 34 ماده

مطبوعیات مجلس میذکور جیزء اسیناد و سیوابق خانیه منطقه ازاد اروند برسد. صوریارشاد فرهنگ و ک   و نماینده اداره

 محفوظ خواهد بود.

نامه مالی با امضای رئیيس ییا نائیب رئیيس براساس ایين مطبوعات و اسناد مالی یظهداور خانه قراردادها همه( 35 ماده

 انه مظتبر است.خو مهر   و مدیر هيست مدیره 

دهد و هيچ یک از اعضا حق ندارد از اختيارات هيست بیه ایف خود را به صورت جمظی انجا  میهيست مدیره وظ( 36 ماده

 ینهایی استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی هيست مدیره را داشته باشد. 

 

 مطبوعات مدير خانه
مات مجیامع عمیومی و هيیست میدیره از و اجرای یصمي مطبوعات خانه برای اداره امورهيست مدیره مکلف است ( 37ماده 

و حدود اختيیارات وی را یظيیين  ،انت ااعنوان مدیر به سال  سهبرای مدت یک نفر را مطبوعات بين خود یا اعضای خانه 

 کند.

هيست مگر با اکثریت سه چهار  ارای ن حال رئيس هيست مدیره نيز باشد، یواند در عينمیمطبوعات مدیر خانه ( 1 تبصره

  .مدیره

ات هيست یواند بدون داشتن حق رأی در جلسیم ،ه عضو هيست مدیره نباشدکدر صوریی  مطبوعات خانهر مدی( 2تبصره 

 مدیره شرکت کند.

یفویضی از سوی هيئیت  است و در حدود اختيارات و رسانه ها مدیر خانه باالیرین مقا  اجرایی خانه مطبوعات( 38 ماده

و عیزل وی از  بظنوان نماینده خانیه مطبوعیات و رسیانه هیا منصیوا شیده  39ده در ما حرصایف مظمدیره بر اساس و

 .استاختيارات هيست مدیره 

دوره مدیریت او از مدت عضویت  در هيست میدیره بيشیتر  ،عضو هيست مدیره باشد مطبوعات اگر مدیر خانه( 1 تبصره

 باشد.ع میطبق مقررات این اساسنامه ب مان انت اا مجدد وی امّا. بود ن واهد

 .شودت مدیره یظيين میئبه وسيله هي مطبوعات حقوق و مزایای مدیر خانه( 2 تبصره

 :استبه شرح زیر مدیر خانه وظایف و اختيارات ( 39 ماده

 مطبوعات مدیریت امور اداری و اجرایی خانه( 1

   اص حقيقی و حقوقیقبال اشدر مراجع رسمی و در مطبوعات نمایندگی قانونی خانه ( 2

 در حدود ضوابط و مصوبات و با یصویب هيست مدیره  مطبوعات کارکنان خانه است دا ( 3

 ها و انجا  امور مربوطدریافت درخواست عضویت( 4

 اعضا ها و حق عضویتدریافت و تبت ورودیه( 5
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 های اموزشی برگزاری دوره( 6

 اد یغييرات و اص حات بظدی داخلی هيست مدیره و پيشنه هنامنویس ایينیهيه و ینميم پي ( 7

 مطبوعات ها، اسناد و دفایر خانهاموال، حساا ها،دارایی نگهداری( 8

 هيست مدیره به وی یفویض شده باشدقطظی از جانب ماعمال اختيارایی که به صورت موردی یا ( 9

 دیره های یظریف شده به هيست م ارائه پيشنهادهای الز  در زمينه گسترش و بهبود فظاليت( 10

 بیا همکیاریبررسی هيیست میدیره و ارسیال ان بیه مجیامع برای  نویس یرازنامه، بودجه و گزارش ساليانهیهيه پي ( 11

  خزانه دار

 اخذ یسهي ت  براینامه اعضا به درخواست متقاضی صدور مظرفی( 12

 الظاده با ذکر عل  موجه به هيست مدیرهپيشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق( 13

 شود. محول می دیره به ویت مساسنامه و از سوی هيسانجا  سایر وظایف و اختيارایی که در حدود ا( 14

برای بررسی هيئت مدیره و ارسال ان  منطقه ازاد اروندیهيه پي  نویس دستور الظم  اجرایی داخلی خانه مطبوعات ( 15

 به مجامع برای یصویب

 

 بازرسان 
به عنوان بازرس اصلی و یک نفیر یک سال را برای مدت  مطبوعات و نفر از اعضای خانهمجمع عمومی عادی د( 40 ماده

 کند یا انجا  وظيفه نمایند.البدل انت اا میرا به عنوان بازرس علی

 انت اا مجدد بازرس/ بازرسان ب مانع است.( 1 تبصره

ای هر یک از بازرسان، هيست مدیره ظر  در صورت فوت، ممنوعيت قانونی، از دست دادن شرایط و یا استظف( 2 تبصره

 کند.البدل را برای بقيه مدت باقی مانده دوره بازرسان دعوت میده روز بازرس علی

 یا زمانی که بازرس جدید انت اا و به کار مشغول نشده، بازرس قبلی کماکان در مسروليت خود خواهد بود.( 3 تبصره

 شیود. یظيیين و پرداخیت میی ،نامه مالی مصوا مجمع عمومیابی وفق ایينالزحمه و پاداش بازرسان انت حق( 4 تبصره

 هر دو بازرس نمی یوانند از رسانه هایی با صاحب امتياز واحد انت اا شوند( 5تبصره 

 سببی و نسبی اعضا هيئت مدیره و مدیر عام  یا طبقه سو  باشند. یبازرسين نمی یوانند از اقربا( 6تبصره 

 

 ازرس/ بازرسان به شرح زیر است:وظایف ب( 41 ماده

و عمليیات انجیا  شیده بیا اساسینامه، قیوانين و مقیررات و مطبوعیات نمارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور خانه ( 1

 هادستورالظم 

های سود و زیان، بودجه پيشنهادی و های مالی از جمله یرازنامه و حسااها، دفایر، اسناد، صورترسيدگی به حساا( 2

 یهيه شده است.مطبوعات هایی که یوسط هيست مدیره یا مدیر خانه زارشگ

 رسيدگی به شکایات اعضا و ارایه گزارش به مجمع عمومی ( 3

 هاو یقاضای رفع انمطبوعات خانه  دادن یذکر کتبی ی لفات صورت گرفته به هيست مدیره و مدیر( 4

 به مجمع عمومی و مراجع ذیربط هانمارت بر انجا  حسابرسی و گزارش نتيجه رسيدگی( 5

 ها به مجمع عمومی نامهاز مفاد اساسنامه و ایينمطبوعات گزارش هرگونه ی لف هيست مدیره و یا مدیر خانه ( 6

 الظاده مجمع عمومی در صورت لزو  یقاضای یشکي  جلسه فوق( 7

  ه شرکت کنند.یوانند بدون داشتن حق رأی در جلسات هيست مدیربازرس/ بازرسان می( تبصره

 

 شرايط عضويت :صل پنجمف
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 هاو خبرگزاری های سراسریهای روزنامهها و سرپرستیهای خبری و نمایندگیپایگاه ،کليه شاغ ن مطبوعات( 42 ماده

گزارشیگر، متیرجم، اعیم از )کنند فظاليت مییا پاره وقت  مستمربه صورت و در قالب شغ  اصلی و  که در ب   یحریریه

مظیاون  مظیاون دبيیر گیروه، گرافيست، خبرنگار، دبيیر گیروه،ی، نویسنده، ینميم کننده اخبار، کاریکایوریست، عکاس خبر

یواننید بیه می ،دنباشی زییرکیه دارای شیرایط  ، مدیرمسیئول و صیاحب امتيیازسردبير، عضو شورای سردبيری، سردبير

  :عضویت خانه و یا هيست مدیره درایند

 ایران  اس میجمهوری  داشتن یابظيت( 1

 در قانون اساسیبه رسميت شناخته شده یدین به یکی از ادیان ( 2

 بویژه اصول بنيادین انپایبندی به قانون اساسی ( 3

  عد  اشتهار به فساد اخ قی( 4

 ان دلیا مظا كارشناسیداشتن حداق  مدرك ( 5

محیدوده منطقیه ازاد ارونید ع در بوزی رسانه متیا واقع بودن دفتر مرک مطبوعاتاقامت داشتن در حوزه فظاليت خانه ( 6

 (شهرهای ابادان و خرمشهر)

)منتهی به هر  یا بيمه صندوق هنرمندان ایرسانه ایبيمهمستمر  اصلی واشتغال سابقه  سال یکبرخورداری از حداق  ( 7

  هاخبرگزاری های سراسری ونمایندگی روزنامه و یا یا الکترونيک چاپییکی از نشریات  در (مجمع عمومی

 های سراسریارایه پروانه فظاليت دفتر برای نمایندگی یا سرپرستی رسانه( 8

 و رسانه های کشور قبول و یظهد اجرای مقررات این اساسنامه و مصوبات قانونی خانه مطبوعات( 9

 امضای ميثاق نامه اخ ق حرفه ای( 10

 .الزامی نيست رپرست دفایر نمایندگی نشریات سراسریو س لئوامتياز، مدیر مسشرط بيمه برای صاحب( 1 تبصره

از شرایط باال را فاقد شود یا مشی ص شیود  یکیحداق   خود در طول مدت عضویتهر عضو در صوریی که ( 2 تبصره

  شود.لغو می یا رفع ان از ابتدا فاقد ان بوده، عضویت وی

مظرفیی  ای بیاسال فظاليیت رسیانه 5به ازای هر ، یا مظادل ان کارشناسیمدرك یحصيلی  در صورت نداشتن( 3تبصره 

میی یک مقطع یحصيلی محاسبه  ،اداره ک  فرهنگ و ارشاد اس می و یسیيد منطقه ازاد اروندخانه مطبوعات و رسانه های 

 شود.

شیود، هیای بازنشسیتگی پرداخیت مییییا صیندوق ای دارندرسانه غيرو برای کسانی که بيمه  7در مورد بند ( 4تبصره 

-میی کفایت منطقه ازاد اروند نامه رسانه به همراه مدارك مربوط به بيمه و یسیيد اداره ک  فرهنگ و ارشاد اس میمظرفی

 ها بر اساس جدول زیر خواهد بود.کند. سقف این یظداد برای رسانه

 نفر 6 :روزنامه ها

 نفر 4: و خبرگزاری ها روزنامه ها دفایر سرپرستی

 نفر 4 :های خبری پایگاههفته نامه ها و 

 نفر 2 :سایر نشریات

الکترونيیک  اتمیورد انتمیار طیی یکسیال گذشیته و نشیری هایچاپی، اع   وصول نيمی از شمار اتنشری در( 5تبصره 

 واقیع بیودن دفتیر مرکیزی رسیانه درهمچنیين و  شرط الز  اسیتش  ماه مستمر فظاليت  )خبرگزاری یا پایگاه خبری( 

 ضروری است. محدوده منطقه ازاد اروند

با یایيد اداره ک  فرهنگ و ارشیاد  ،خبرنگارانی که مدیران مسئول رسانه انها مای  به عضویت در خانه نيستند( 6تبصره 

 به عضویت خانه در می ایند. "عنوان خبرنگار ازاده ب " 42با رعایت مفاد ماده  منطقه ازاد ارونداس می 
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)رسیانه فظیال،  ز رسانه فظال می یوانند بیه عضیویت افت یاری خانیه دراینیدافراد زیر با مظرفی صاحب امتيا( 7تبصره 

نشریه ای است که در سه ماه منتهی به صدور مظرفی نامه، به طور مریب بر اساس دوره انتشیار مصیوا خیود منتشیر 

 :شده باشد و در مورد رسانه های فضای مجازی نيز استمرار انتشار مطالب در این مدّت رعایت شده باشد(

 کنند.رسانه همکاری می انافرادی که به عنوان رابط خبری، مترجم، ویراستار یا نویسنده با ( 1

 افرادی که در سمت های خبری یا یحریری اشتغال داشته اند و یرك فظاليت حرفه ای نموده اند.( 2

 20)مشروط به انتشیار حیداق   .روزنامه نگاران ازاد یا پاره وقت که شغ  اصلی و مستمر انان روزنامه نگاری نيست( 3

 مطلب در فاصله یکسال(

همکیاران  و بازارییابیاز جمله چاپ، یوزیع، فیروش، خیدمات فنیی،  ،مشاغ  مریبط با رسانهافراد شاغ  یا بازنشسته ( 4

  .    ( با یصویب هيئت مدیره می یوانند به عضویت افت اری خانه در ایندیا یشکي  رسمی صنو  ی صصی) اداری

 ، حق عضویت پرداخت نمایند. اری همانند اعضای اصلیالز  است اعضای افت( 8 رهتبص

منید از یسهي ت و خدمات خانه مطبوعات  بهیره ت مدیره می یوانند، در صورت یصویب هيساعضای افت اری( 9 تبصره

 به هيات مدیره را ندارند. ای دادناما امکان نامزدی در انت ابات یا ر ،شوند

رسانی خانه به یفکيک نا  و نا  خیانوادگی، نیا  رسیانه، سیمت در سامی اعضای خانه باید در پایگاه اط عا( 10 تبصره

ها منتشیر و مریبیاً بیه روزرسیانی شیود. درج رسانه، یاریخ عضویت در خانه، سابقه پرداخت بيمه یوسط رسانه/ رسانه

 مش صات اعضای افت اری در فهرست جداگانه نيز ب مانع است.   

مگر ان که از عضویت یک خانه مستظفی و در  ،عضو شودیواند در بي  از یک خانه مطبوعات هيچ کس نمی( 11 تبصره

 خانه مطبوعات استانی دیگر، عضویت یابد.

ای ییا سراسیری، مشیروط بیه انکیه دفتیر مرکیزی رسیانه انهیا در نگاران فظال در رسانه های منطقیهروزنامه( 43ماده 

رهنگ و ارشیاد  اسی می منطقیه ازاد ارونید ز اداره ک  فاو دارای پروانه فظاليت دفتر رسانه صادره ع واق استانمحدوده 

یوانند به عضویت خانه مطبوعات ان استان درایند. )نشانی دفتر مرکزی، همان است که در سیایت اداره باشد، میط مربو

 قانون مطبوعات امده است. 18ماده ق های داخلی و شناسنامه تابت رسانه مطابک  مطبوعات و خبرگزاری

 شرایط اختصاصی برای بازرسی و عضویت در هيست مدیره نيز به شرح زیر است:( 44ماده 

 عضویت در خانه مطبوعات( 1

 سال سن 25داشتن حداق  ( 2

 ارائه گواهی عد  سوء پيشينه( 3

 منطقه ازاد اروندارشاد اس می داشتن پنج سال سابقه فظاليت مطبوعایی با یایيد اداره ک  فرهنگ و ( 4

 از: عباریندخانه مطبوعات  درامدمنابع سرمایه و ( 45ماده 

 گردد.سرمایه خانه مطبوعات در ابتدای یاسيس مبلغ ده ميليون ریال است که از سوی هيات مرسس یامين می( 1

 هزار ریال  دویستورودیه برای هر یک از اعضا به ميزان ( 2

در قبیال اخیذ رسیيد از سیوی به صورت پرداخت الکترونيک و یا ریال که هزار  دویستبه ميزان  ساالنه حق عضویت( 3

 شود.عضو پرداخت می

 های دولتی یا غير دولتیکمک( 4

 های اموزشیها و دورهشهریه ک س( 5

 قراردادهای رسانه ای با مراکز دولتی و غيردولتی در چارچوا اساسنامه( 6

 است.عمومی  ویب مجمعصر در ميزان ورودیه و حق عضویت منوط به پيشنهاد هيست مدیره و یهرگونه یغيي( 1 بصرهت

 عوض باید به حساا خانه واریز شود.ه دریافتها و کمک های نقدی و ب هم( 2تبصره 
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 ادهاسیتفو برداشیت  قابی  ،تبت امیوالفهرست های نقدی و غيرنقدی پس از تبت در دفایر مالی و  کليه دریافت( 3 تبصره

 خواهد بود.

خطیار ا )با فاصله حداق  یک ماه( بار دود و پس از کنضویت خود را پرداخت نع ، حقءچنانچه هر یک از اعضا( 4 تبصره

شود و عضویت مجدد وی مسیتلز  یصیویب هيیست میدیره می لغو مطبوعات خانهوی در عضویت  ،کتبی نيز یسویه نکند

 است.

 خر اسفندماه همان سال خواهد بود.ین و انتهای ان اروردابتدای سال مالی اول ف( 46 ماده

هیای میالی، رعاییت اصیول و میوازین و قیوانين و در یهيه و ینميم اسناد حسابداری و دفایر قانونی و صیورت( 47ادهم

 مقررات جاری الزامی است.

هیای بیانکی خانیه  سیااهیای منقیول و غيرمنقیول و موجیودی حکليه اموال و دارایی در صورت انح ل خانه،( 48 ماده

 خواهد بود. منطقه ازاد اروند ک  فرهنگ و ارشاد اس می ، متظلق به ادارهمطبوعات

ها برابیر صوریجلسیه ینميمیی عينیاً در این اموال و دارایی ،و رسانه ها مطبوعات در صورت یشکي  مجدد خانه( تبصره

 گيرد.اختيار هيست مدیره قانونی جدید قرار می

 بود.اهد وبينی نشده در این اساسنامه، قوانين جاری کشور، م ك عم  خموارد پي  در( 49 ماده

 ه یصویب رسيده است.ب 28/05/1398 در مجمع عمومی عادی مورخیبصره  61و ماده  50این اساسنامه در ( 50 ماده

 

 :هيأت رئيسه مجمع محل امضاء

 


