
1 
 

 اهلل الرحمن الرحيمبسم

 ..... استان و رسانه های خانه مطبوعات اساسنامه

 مقدمه

باه عناوای ی ا  از ماریر رین عواما  رهاگ عرهنا  عماوم     منطقاه ای   سراساری های کشور، از جمله مطبوعاا    مراکاخ رباری اسا ان رسانه

هاای انقسبا     ناویر ارزش   مقاام مظمام رهباری   اهااعه (ره)ام هاای اماکشور نقش  اساس  در جها   ققاا اهاگان انقاسال اساسم     رمای

هاا   نمااار ، نقاگ   بهبااود ملاا عرهنگا ، سياساا    اج مااع  رهااگ   ار قاای در مهما  مطبوعاا  نقاا  کنناگ  همننااين اع اار عماوم  ای ااا م 

، نقا  هاونگقلماگاد ما    ان قاا  االسعاا  گيا ول یجواما  بارا اباخار نی اریکااربرد ، گر ها یهاارساانه در عصاری کاهگ   ندار حاکمایعمل رد 

 هاا  رعا  نارساای  یبارا یخیربرناماه   ر هااين  دهادر جها منطقاه ای  مشا س  ر یاگادها  هدهناگباز ااال  باه عناوای مقلا هاای رسانه مگهع

 د بگین منمور این اساسنامه جه   ققا این اهگان  گ ین م  هو بر کس  پوهيگه نيس   ه کشور  وسظ

 

 اهداف كليات و –فصل اول 

کشااور   اعااخای     رسااانه هااای کمااب بااه ار قااای کماا    کي اا  مطبوعااا  مقلاا  کااه رااود م عاامن  قویاا  نقاا  مطبوعااا  -1مااا   

از الریاا ح اح حقاو    منااع  مشار     قاانون ، بهباود  اا  اق صاادی، اج مااع ،  رساان  کشاور اسا ، اارعاًاس انگاردهای کار رباری   االاس 

انگیشاه،  ااارال   اراده جمظا   گياری از اع اار،ای اااقاال جرایاگ   هناساای  ام اناا  باالقوه   بهارهحرعاه -ه دانا  عنا    امنيا  ها ل   وسظ

کااه از ایاان پااا ار صاااراً  «  رسااانه هااای اساا ای رانااه مطبوعااا »بوعااا    عظااایی ایاان عراااه ميساار رواهااگ بااود  بااگین منمااور طااااقاال م

رسااانه انگرکارای مطبوعااا    دساا ميااای از    مساا ق   ااااری  غير، غيرد ل اا  عرهنگاا ، ااان   موسسااه ایبااه عنااوای هااود ناميااگه م  «رانااه»

   دارای ماااوز عظالياا  از  زار  عرهناا    ارهاااد اسااسم ، نماینااگگای نشااریا  سراسااری، ربرگااخاری هااا   پایگاااه هااای ربااریاساا ان هااای

 را در اس ای دنبا  نمایگ  یاد هگه به موجب این اساسنامه اهگان ارهاد اسسم  اس ای   با هم اری اداره ک  عرهن     ا  هود ش ي  م 

با عراروای اداره ک  عرهنا    ارهااد اساسم  اسا ای، ماما  عماوم  بارای ان تااال هياش  مرساا  شا ي    اععاای هياش  ما کور  ا1تبصر 

اداره     ایياگ باا نماار موظا  اسا   نياخ واهناگ هاگ  نمایناگه هياش  مرساان ر از بين نامخدهاای حااار باه اکتریا   را ان تااال ر ه  به  ظگاد 

   42ه د  بار اسااش هارایق مقارر در ماا ، ععاوگيرینساب  باه انااام  شاری ا  قاانون  یبا  راناه مطبوعاا ک  عرهن    ارهاد اسسم  اس ای 

 برگخاری مام  عموم  برای ان تاال هيش  مگیره حگاکتر ظرن یب ماه اقگام نمایگ  

 

 وظايف –  وم فصل

 :اس  از  عبار در هر اس ای  مطبوعا   ظای  رانه –2 ما  

 اس ای با ر ی رد ان    رسانه هایهای قانون    مسو ینه کمب به  امين حقو    گس رش  زادی  –1

 های ر ز مگ مگیری  رسانهاس ای از الریا  موزش    ر یج هيوه رسانه هایکمب به اق صاد  –2
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 ای نگاری حرعهیاب    حمای  از  موزش   اه  ا  نير های مس ظگ در حوزه ر زنامهاس ظگاد -3

هااای  شاا   هااای اجرایاا ، موسسااا    نهادهااای د ل اا    عمااوم    سااایر ااانون   اساا ای بااا دساا گاه رسااانه هااایبسااق    قویاا  ار بااا   -4

 قانون 

  در اس ای رسانه ایهای   مناسب ها   بخرگگاهها، نمایشگاه، برگخاری جشنوارهنگارایر زنامه های االسعا  بانب ین  گ -5

 در اس ای مطبوعا  وزی    عر ش نشریا  مقل  به منمور  قوی  سامانه  عراه هم اری با مراکخ -6 

 نگارای اس ای ر زنامهدر ار سعا  دارل  دا ری اععا   ای حرعهعا  از حقو  د -7

  ردی  سهيس  رعاه  برای  نایح  مش س  ان   اععا   عراهم   -8

 اععابه  سهيس  اعطای   انگ   اع باری حمای ، برای  (مصرن، مس ن) ظا ن     قوی   شسيا  -9

 بين اععا منگ  نها درقاعگهد ل      وزی   سهيس  های مال    ج ال حمای  -10

 اس ای ه هایرساندر جه   وسظه کي    موزه   -های عرهنگ گ ین   اجرای برنامه  -11

 اس ای رسانه هایار قای کم    کي   یزم برای ساز   کارهای  الراح    رسانه ایهای عظالي هناس   سيب - 12

 رسانه هاارج ااانهادها   م قاايای در جه   شمين مت ای    موزه  به ادارا ،ایااد بس ری برای رگما  رسانها 13

ایان  باه مناگایعسقاهنگاارای غيار ععاو   ، ر زناماههاای مار بق باه اععاااری   عناوی    تصا نگار زناماهای حرعاههاای  موزش هايوه -14

 حرعه

هااای دارلاا  در  ظاماا  عظاینااه بااا اداره کاا  عرهناا    ارهاااد اسااسم  اساا ای   اداره کاا  مطبوعااا    ربرگااخاریاجاارای  ظااای  ابسغاا     -15

هاای منظقاگه   ناماهدر اسا ای بار اسااش   ااهم رساانه ایهاای هاا   بخرگگاها  مناساب يا هاا، عظالهای االسعا  ، برگخاری جشنواره  مي  بانب

 مابين   مصوال ع 

ارائاه گاخارش عمل ارد   ماال  باه اداره کا  عرهنا    ارهااد اسااسم  اسا ای کاه در ااور  عاگم ارائاه گاخارش حمایا  هاای اداره ارهاااد  -16

 اس ای  ظليا م  هود 

 به هيئ  های ح  ار سن   هيئ  منص ه مطبوعا  ک  عرهن    ارهاد اسسم  اس ای حگیگ ادارهبا اسمظرع  نماینگه  -17

 سایر موارد رسانه ای که به لقاظ قانون  منظ  بر  ی نيس   -18

 

 مدت و فعاليت گستر محل،  – سوم فصل

  رواهگ بود                  ی اس ای   گس ره عظالي                  ههرمق    مرکخ عظالي  رانه مطبوعا  در   –3 ما  

                                                      نشان  عظل : 

 هاای اسا ای کاه  ظاگاد در ههرسا ای   ان تااال نمایناگه   رساانه هاا سايا دعاا ر نمایناگگ  راناه مطبوعاا  ش ،با  صویب هيش  مگیره -1تبصر 

 بسماااااااان  اسااااااا   ،باهاااااااگ «راناااااااه اسااااااا ای»ااااااااال   ن ااااااار ععاااااااو 20 ی باااااااي  از  اهاااااااال  رساااااااانه
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اهااال  هااای اساا ای کااه  ظااگاد رانااه مطبوعااا  در ههرساا ایامااور  هماااهنگ  جهاا بااا  صااویب هيااش  مااگیره ان صاااال رابااق اداری  -2تبصاار  

 ن ر ععو اال  رانه مطبوعا  باهگ بسمان  اس   20 ی کم ر از  رسانه 

بایاگ ععاو ااال  راناه مطبوعاا  باهاگ   حاگ د  ظاای    ار ياارا   نهاا در ار ياار هياا  ماگیره نماینگه یا سرپرس  دع ار نمایناگگ   -3تبصر 

 رانه مطبوعا  اس ای م  باهگ 

 نامقگ د اس    ،مگ  عظالي  رانه از  اریخ  شسيا ا4ما   

های اسا ای  قا  عناوای یبا  هارک   یبا   ی در اداره  عرهنا    ارهااد اساسم  اسا ایم اد ایان اساسانامه پاا از  شیياگ اداره کا   ـ تبصر  

 مظ بر رواهگ بود     رسانه های اس ای                       اساسنامه رانه مطبوعا 

 

 

 اركان و مقررات – چهارم فصل

 از: ارکای رانه مطبوعا  عبار نگ – 5 ما  

 مام  عموم   -1

 هيش  مگیره   -2

 مطبوعا  مگیر رانه  -3

 بازرسای –4

بااه اااور   اساا  کااه از اج مااا  اععااای حقيقاا    بااه دررواساا  اهااتا   یاا  مطبوعااا   اارین رکاان رانااهمااوم  عااال ماماا  ع –6 مااا  

 هود: ش ي  م  حعوری یا ال  ر ني  

 (ا   عقق برای د ره) هيش  مرسا – 1

 اکتری  اععای هيش  مگیره   -2

 بازرش  – 3

 الظادها برای مام  عموم  عو اععحگاق  یب پنام اععا برای مام  عموم  عادی   یب سوم  – 4

باه  سايله  ر ز قبا  از  شا ي  جلساه 45گاکتر   حا 15  مقا   شا ي  جلساه حاگاق  دعو  مام  عموم  بایگ باا قياگ دسا ور، زماای  –7 ما  

یميا  یاا ارساا  از ، ابظاس ه ارساا  پياماب ،  یاا باا ارساا  دعو ناماه ک با  باه  رارین نشاان  اععاا  ، مطبوعاا  اسا ان ان شار  گه  در ی ا  از 

 برای کليه اععا به نقوی که حگاق  د  سوم  ی  قوی  هگه باهگ  الریا هب ه های ماازی )مااز( که در  ی ععو هس نگ

 الخام  نيس   ،در مواردی که کليه اععا در مام  حاار باهنگ، نشر  گه     شری ا  دعو  -تبصر 
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ی   حاگاق  نصا  باه عاس ه یاب اععاا یاا  کاسعرهنا    ارهااد اساسم  اسا ای کا   اداره مام  عموم  عاادی باا حعاور نمایناگه –8 ما  

ر ز باا رعایا  مااده  15ال ما کور،  گها  دعاو  ماما  بایاگ حاگاکتر ظارن ماگ  اکنگ   در ااور  عاگم حصاو  نصا نای رسمي  پيگا م رسم  

 گه حاار رسمي  رواهگ یاع  در این اور ، جلسه با حعور عهمای دس ور جلسه قبل  من شر هود  اساسنامه با  7

 کا  باه عناوای نااظر  وساق ماگیر ،اسا کا   اداره کارهناساای  یماگیرای یاا  کاه از اسا ای     ارهاد اساسم اداره ک  عرهن اینگهنم -1تبصر  

 اهگ بود ، بگیه  اس  در اور  عگم حعور ناظر جلسه عاقگ رسمي  روهوداس ای ک باً به مام  مظرع  م  اسسم  ارهاد عرهن   

اسا ای، اساسم  ارهااد عرهنا    کا   کنناگه ماما    نمایناگه ادارهدر ااور  رسامي  نيااع ن جلساه ماما  عماوم ، مقاام دعاو  -2 بصر ت

 رساننگ م ای کننگ   به امعای حااربر عگم رسمي   ی  هيه م  ای دایراور السه

هيااش  مااگیره اع  ااا   یهيااش  مااگیره   در غياااال ا  ی اا  از اععااارئاايا  (در اااور  رساامي  یاااع ن)جلسااا  ماااام  عمااوم  را  –9 مااا  

 یب منش    د  ن ر ناظر از ميای اععای مام  عموم  ان تاال رواهنگ هگ  اب گا یب رئيا، یب نایب رئيا،کنگ  در جلسه مام  م 

 ارین ععاو حااار در ود، مسانها )باه جاخ هياش  ماگیره(  شا ي  6در اور   کاه مااام  عماوم  از الارن اهاتا  ما کور در مااده  -تبصر 

 کنگ ، مام  را اع  ا  م جلسه

در ماماا  عمااوم  عقااق حااا یااب ر ی رواهااگ  اااال   واننااگ در ماااام  عمااوم  حعااور یابنااگ   هاار ععااواععااای رانااه م  همااه ااا10 مااا  

داره کاا  عرهناا    ارهاااد اکااه در  ای نامااه وانااگ حااا ر ی را بااه موجااب  کال داهاا ، در اااور   کااه حعااور ععااو در ماماا  ميساار نباهااگ م 

های مخباور بایاگ ناماهایر ياار راود  اگا ار نمایاگ   کال باه ععاو دیگار یاا نمایناگه  ام ما  رساگ، یا ههرس ای اادر   باه  ایياگ اسسم   ی اس ای

   هودمام  هود   در سوابا رانه نگهگاری  اميمه اور السهممهور به مهر اداره مطبو  بوده  

 هود  بازرش ر ز قب  از  اریخ جلسه ان تابا  بایگ  قوی   یبها حگاق   کال نامه -1 تبصر 

 در  ش ي  مام  عموم  به اور  ال  ر ني  ، مواو  اگ ر،  شیيگ   ارائه  کال نامه من    اس   – 2تبصر  

ز د  جلساه پيااپ  بارای هارک   وانناگ باي  ا واناگ  کالا  یاب ن ار را قباو  کناگ   اععاا نم هر ععو در مام  عماوم  عقاق م  - 3 تبصر 

 در مام  عموم   کي  ار يار کننگ 

 ر د باه در باگ  ای مااام  عماوم ، دع ار حعاور   غيااب  اسا  کاه حااار حعاوری مسك  شتي   ظگاد اععاای حااار در جلساا  –11ما  

مقااام  ، مااسك  شااتي  اساا  کننااگ،   در جلسااا  ال  ر ني اا  ماااام  عمااوم ،  ر د یباا  هااگه اععااا بااه سااامانهجلسااه  ی را امعااا ماا 

هاای یزم در ار ياار در جلساه   اعماا  کن ار ای حااار طبياا باا اساام   بارای کننگه ماما  م لا  اسا  دع ار حعاور   غيااال اععاا را دعو 

 هيش  رئيسه مام  قرار دهگ 

 کاه در جلساه ماما  عماوم ،هاود  در ااور    صميما  ماما  عماوم  عاادی باا اکتریا  نساب   رای حااار در ماما  ا تاا  ما  –12ا  م

ای  ظقياب ما اکرا    ربا اًجلساه بارای یاب ه  اه باه عناوای  ان ا  ظطيا    باه جلساه بظاگی کاه منقصار ،نشاود من جم اکرا  به ار   صميم 

 هود  صميم درباره دس ور جلسه قب   ش ي  هگه، موکو  م ا تا  
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باه  ،هياش  رئيساه ماما  عماوم  در جلساه بظاگی حااار نشاگه باهانگ در اور   که جلسه مام  عماوم  باه عناوای  ان ا  ظطيا    -تبصر 

 ان تاال رواهنگ هگ  9طبق ما    اعراد دیگری ،جای اهتا  غایب

ناعا    مظ بار رواهاگ کلياه اععاا اعام از حااار    غایاب  بارای ،گاردد صميما   که در ماما  عماوم  باا رعایا  مقاررا  ا تاا  ما  –13ما  

 بين  هگه اس ، به االس  اععا رواهگ رسيگ   که برای دعو  ماام  عموم  در این اساسنامه پي بود  این  صميما  به الریق

ا ماوارد دیگاری غيار از یاپانج ر ز قبا  از  شا ي  ماما  عماوم ، ماورد  ما   وانناگ (درااگ کا ا اععاا  10حاگاق  )از اععاا  گر ه  -14ما  

پيشاانهاد  ،بنااا بار  شااتي     صاویب کننااگه ماما  گ   مقااام دعاو نانهاد کنموااوعا   کاه در دعو نامااه  شا ي  ماماا  قياگ هااگه اسا ، پيشاا

 مخبور را با لقاظ ا لوی  مواوع    زمان  در همای مام  یا جلسه بظگ از  ن ا مطر  کنگ 

 ماام  عموم  به د  اور   ش ي  رواهگ هگ: –15 ما  

 مام  عموم  عادی  –1

 الظاده مام  عموم  عو  –2

 اوای در هار موقا  از ساا  ماما  عاادی را باه هاود   در ماوارد مق عا  ما م  عادی حگاق  ساال  یاب باار  شا ي  ما مام  عمو –16ما  

 الظاده  ش ي  داد الور عو 

 : به هر   ی  اس عادی  ظای    ار يارا  مام  عموم   –17 ما  

 سا   سهان تاال هيش  مگیره برای مگ   –1

 سا  یبان تاال بازرسای برای مگ   –2

 های اد اری هيش  مگیره   بازرسایاس ما  گخارش –3

 ها   پيشنهادهای هيش  مگیره   بازرسای ها، الر ار   صميم درباره گخارش –4

   بازرسای  مگیره های مال  هيش رسيگگ    ا تا   صميم درباره  رازنامه   سایر گخارش –5

 ه پيشنهاد هيش  مگیرهب مطبوعا  های رانهبرنامه ها  سياس  ظيين    صویب  –6

 ها به پيشنهاد هيش  مگیرهگ اری ظيين ميخای حا ععوی  اععا    صویب بودجه جاری، اع بارا    سرمایه –7

 هود :م دررصو  موارد زیر  ش ي  م الظاده برای رسيگگ    ا تا   صميعو عموم   مام   –18 ما  

 های دارل  ک  امور مطبوعا    ربرگخاری  شیيگ اداره ا    رسانه های ایرای پا ازدر مام  عموم  رانه مطبوع  يير مواد اساسنامه  –1

 گيری نسب  به عخ  یا قبو  اس ظ ای هيش  مگیره صميم –2

 ارهاد اسسم  اس ای   رسانه ها پا از ال  مراح  قانون     ایيگ اداره ک  عرهن    مطبوعا  ا تا   صميم راج  به انقس  رانه –3

راناه ما   واناگ نساب  باه  هياه    نمايم دسا ور الظما  اجرایا  کاه متال ا   ،در هار اسا ای   مقلا  در اور   جود سياس های بوم  -تبصر 

 اقگام نمایگ   پا از  ایيگ اداره ک  ارهاد هر اس ای به مرحله اجرا گ ارنگ  ،اریح با م اد اساسنامه نگاه ه باهگ
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حاگاق  یاب ساوم اععاا   یاا اکتریا  مطلاا اععاای هياش  ماگیره   یاا بازرساای   باا به  قاااای ک با  الظاده بنا عو  مام  عموم  –19 ما  

هاود  در ااور   کاه ماما  عماوم  حاگاق  د  ساوم اععاا  شا ي  ما باا حعاور    اساسم  اسا ای ارهااد اداره کا  عرهنا    حعاور نمایناگه

کم ار  اصال  یاب پانام اععاا   د م باا حعاور اععاای حااار کاه نبایاگ از نصاال مقارر نرساگ ماما  بارای نوبا الظاده در نوب  ا   به حگعو 

 کنگ رسمي  پيگا م   در نوب  سوم با حعور هر  ظگاد اععای حاار،  ،باهگ

اور السااا  ماااام  عمااوم     صااميما  م تاا ه در  ی،  وسااق منشاا  در دع اار متصااو  یباا  هااگه   بااه امعااای رئاايا، نایااب  –20مااا  

کاا  عرهناا    ارهاااد ای از  ی بااه ادارهرسااگ   ر نوهاا   ی  وسااق رئاايا ماماا  بااه هيااش  مااگیره ابااس    نسااتهماا رئاايا، ناااظرای   منشاا  

 هود ارسا  م    رانه مطبوعا    رسانه های ایرای اسسم  اس ای

 أت مدير  هياور السا  ماام  به عنوای اسناد رانه مطبوعا  همواره بایگ در سوابا رانه مطبوعا  مق وظ بمانگ   -تبصر 

الباگ   ی باهاگ کاه اععاای ااال    علا ای مرکاب از ه ا  ن ار ععاو م عهاگه هياش  ماگیرهه اداره اماور راناه الباا اساسانامه با -21 ما  

 هونگ: به هر   ی  ان تاال م به اور  ال  ر ني   ،  های مت ل  مطبوعا   هسراز  سا  با ر ی مت   سهبرای مگ  

 ( 42ماده  1) بصره  البگ با یب ن ر ععو عل  یا ال  ر نيب چاپ نشریا     یا ااحبای ام ياز د  ن ر از مگیرای مسئو  ا1

 البگ  ن ر ععو عل  د اس ای با  رسانه هاینگارای هاغ  در سه ن ر از ر زنامه ا2

 البگ   با یب ن ر ععو عل های سراسری های ر زنامهها   سرپرس  نماینگگ  ییب ن ر از مسئوی -3

 البگ  با یب ن ر ععو عل  یا پایگاه های ربری سراسری های نماینگگ  ربرگخارییب ن ر از مسئوی ا4

گخارهااگر، م اارجم، ع اااش ربااری، نویساانگه،  نماايم کننااگه اربااار، کاری ا وریساا ،  عبااار  اساا  ازر زنامااه نگااار در ایاان اساساانامه  -1تبصاار 

، باه  ایياگ اداره باا مظرعا  رساانه کاه ،مظاا ی ساردبير، ععاو هاورای ساردبيری   ساردبير اسا   ه،مظاا ی دبيار گار ربرنگار، دبير گر ه،گراعيس ، 

 ای رسانه م بو  باهنگ   در عهرس  بيمهک  عرهن    ارهاد اسسم  اس ای رسيگه 

 مااوزش    موزگااارای )دبياارای،  هااای علماا     موزهاا  هااا، هيااش  اسااا يگ دانشااگاه 4   3ی هااااععااای هيااا  مااگیره باااخ ردیاا  -2تبصاار 

  واننگ ه   رسم  د ل   یا نهادهای عموم  داه ه باهنگ نم  (  ر زنامه نگارای رسانه های د ل    پر ش اس ای

 باهنگ  هيش  مگیره البگ عل  اال  یا واننگ ععو نم  ام ياز  احگ های  با ااحبرسانهن ر از  2بي  از   -3 تبصر 

باهاگ یاا احاراز هارایق   ااسحي  نشاگه  كار  ن نویسا نام برابار  ظاگاد موردنيااز هار ردیا ( 2کااع  )حاگاق   در اور   که نامخد  -4  تبصر

ما   واناگ در رسا ه ای  سام   باگ ی   ييار  هاودبارای  ی رسا ه من  ا  م  3   2های ای مت لا  در هياش  ماگیره    بصارههس هرنسب   ،باهگ

  که به حگ نصاال نرسيگه اس  نام نویس  نمایگ

 واننااگ باارای انگ، م ها باهاانگ  نهااا بااا  ی ساام   کااه ععااو رانااه هااگههای مت ل اا  در رسااانهبرراا  از اععااا دارای ساام چناچااه  -5تبصاار  

 در هيش  مگیره اعسم نامخدی کننگ  ععوی 

یاا ان شاار    ،یاا عاخ  هاونگ ،گ  ماگیره از مسائولي  راود در رساانه م باو  اسا ظ ا کننادر الو  د ره، هر یب از اععاای هياش چناننه  -6 تبصر 

پاا از گ ها  ساه مااه ل او  ،مااوز کساب در ااور  عاگم رعا  نقا  یاا هياا  ماگیره ععوی   نای در ،رسانه م بو   نای م وق  یا نامنمم هود
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  م  هود 

در  ایارایای اععای هيئا  ماگیره راناه مطبوعاا    رساانه هاای اسا ای، باه ععاوی  ماما  عماوم  راناه مطبوعاا    رساانه ها – 7تبصر  

 ایارای ال  ر ني ا ، نساب  باه ان تااال اععاای هيئا  ماگیره راناه مطبوعاا    رساانه هاای م   ینگ،   با عراراوای ماما  عماوم    باه ااور 

 اقگام م  نماینگ 

ماار را در یاب هاای ماورد ان )دع ر مرکاخی ایان نشاریا  بایاگ در هماای اسا ای  اقا  باهاگ،   اگار نشاریه چااپ  اسا ، نيما  از هاماره-8 بصره 

 ه  ماه مس مر در حا  عظالي  باهگ( ،  اگر ربرگخاری یا پایگاه ربری اس  سا  گ ه ه اعسم  او  ال  ر نيب کرده باهگ

مرا اب برگاخاری ان تاباا  الا  عراراوای مااگد اعاسم ما   ،در اور  بر ز ار سی  ال  ر ني   یا هار گوناه ا  اا  پاي  بينا  نشاگه -9 بصره 

 هود 

 در اور  کسب  رای مسا ی ميای د  یا چنگ ن ر از نامخد ها، قرعه کش  با حعور ناظرین ان تابا  مسك عم  رواهگ  -10 بصره 

کاا  عرهناا    ارهاااد اسااسم   عهااگه ادارهبااه  ان تابااا  مراحاا   برگااخاری نقااوه  نمااار  باار   اااسحي  نامخدهااا هاارایق   احااراز -22مااا  

 بود  اس ای رواهگ

 گيارد  حاائخای اکتریا ااور  ما  هام زماای ال  ر نياب باه ااور    بازرساای الباگ بارای ان تااال اععاای ااال    علا  ارا  ر ی -23ما  

 بسمان  اس   های بظگبرای د ره ها یهونگ   ان تاال ماگد هر یب از البگ  هنار ه م عل  اال    به  ر يب  رای بيش ر، اععای نسب ،

هار یاب از اععاای ااال    یاا پانج جلساه غيبا  غيار م اوال  نوعي  قانون    یا ساه جلساه م اوال  غيبا  در اور  اس ظ ا، عو ، مم -24ما  

رای بقياه ماگ  مقارر باه جانشاين  با  ر ياب  رای بيشا رالباگ  باه هيش  مگیره، ععوی   ی در هياش  ماگیره مل ا  هاگه، ی ا  از اععاای علا 

 نمایگ  ی به عنوای ععو اال  در جلسا  هرک  م 

 ععو جگیگ، راع  مسئولي   ی نسب  به  ظای   نتواهگ بود  جایگخین اس ظ ای هر یب از اععای هيش  مگیره  ا  -1تبصر 

 مگیره ال  د ره عظالي  بایگ در مام  عموم  ارائه هود حعور   غياال اععای هيئ   عهرس  -2 بصره 

 ماما  عماوم  بار یره از اکتریا  مقارر در اساسانامه راارج هاود،که به عل  اسا ظ ا، عاو  یاا ممنوعيا  قاانون ، هياش  ماگ در اور   –25ما  

 اساسنامه دعو  رواهگ هگ  ا نسب  به   مي  اععای هيش  اقگام کنگ  6اساش ماده 

   ، مم ن نيس هيش  مگیره   بازرس ی  همخمایععو –26 ما  

پا از انقعای مگ  مشموری  هيش  ماگیره در ااور   کاه هياش  ماگیره جگیاگ ان تااال نشاگه باهاگ، هياش  ماگیره قبلا   اا ان تاباا   –27ما  

 عهگه رواهگ داه  به را  مطبوعا  به  ظای  رود ادامه داده   مسر لي  اداره رانه  حگاکتر  ا ه  ماه، جگیگ 

نسااب  بااه دعااو   (6) ماااده ه از  اااریخ  اااو  دررواساا  ک باا  اهااتا  عااو مااا یاابدر اااور   کااه هيااش  مااگیره ظاارن مااگ   -1 تبصاار 

مام  عموم  اقاگام ن ناگ، ماما  باا دعاو  هار یاب از بازرساای  شا ي  رواهاگ هاگ  در ااور  اسا ن ان بازرساای از دعاو  ماما  عماوم ، 

 ک  عرهن    ارهاد اسسم  اس ای نسب  به  ش ي  مام  عموم  اقگام رواهگ کرد اداره 

 وانااگ نسااب  بااه برگااخاری دراااور  عااگم برگااخاری ان تابااا  پااا از موعااگ مقاارر، اداره کاا  عرهناا    ارهاااد اسااسم  اساا ای م  - 2ر  تبصاا

 کنگ مگیره جگیگ اقگام ان تابا  برای  ظيين هيا 
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ی ماموریا  هياا  ماگیره دعاو  از انقعاا بظاگ مااه یاب حاگاکتر  اابگ ی هماهنگ  با اداره کا  عرهنا    ارهااد اساسم  اسا ای اگر  -28ما   

یاب از  یاب از اععاای هياا  ماگیره   بازرسا  حاا ناامخدی بارای هاي  ااور  نگيارد، مگیرراناه   هاي  32ما    مام  برای مواو  بنگ ا  

 برای ا لين د ره پي  ر  را نگارنگ  ،های عو سم 

یاب نایاب رئايا،  ل  در ا لاين جلساه از باين راود یاب رئايا،هيش  ماگیره م لا  اسا  بسعاااله بظاگ از ان تاباا    اعاسم قباو  –29 ما   

 ان تاال نمایگ  )دبير(دار )مسر   مال (   یب منش یب رخانه

پاا از اسا قرار هياش  ماگیره  وساق  مااهکاه حاگاکتر یاب  ،گکناناماه دارلا  مشات  ما حگ د ار يارا  اعراد مواو  این ماده را  یاين -تبصر 

 این هيش   صویب م  هود 

 اکتریا  باار در موعاگ   مقا  مظينا  کاه قابسً باه  صاویب هياش  ماگیره رسايگه باا حعاوریاب مااه جلسا  هياش  ماگیره حاگاق   –30ما  

یاباگ   بارای ا تاا   صاميم، ر ی اکتریا  اععاای حااار در جلساه اار ری اسا    صاميما  هياش  اععای اال  هياش   شا ي    رسامي  ما 

 رسگ   به امعای اععای حاار در جلسه م  ههگمگیره در دع ر اور السا  هيش  یب  

  یاا اکتریا  اععاای هياش  ماگیره  شا ي  الظاده هيش  مگیره باا دعاو  ک با  رئايا یاا نایاب رئايا هياش  یاا مگیرراناه جلسه عو  -1تبصر 

 گردد م 

 اس     در جلسا  بسمان  ،بگ ی حا ر یدر اور  اسحگیگ هيئ  مگیره   البگ ، حعور اععای عل  -2 تبصر 

رواهاگ  ایناماهای براسااش  یاينراگما  اععاای هياا  ماگیره در ازای ععاوی  در هياا  بسعاو  اسا    پردارا  هرگوناه هخیناه –31ما  

 بود که به پيشنهاد هيا  مگیره به  صویب مام  عموم  رواهگ رسيگ 

 دار  ظای   ی  اس :ز جمله عهگه  امطبوعا  اداره امور رانه برای هيش  مگیره دارای ار يارا  یزم  –32 ما  

 ( الظادهعو  ـعادی )دعو  مام  عموم   ا1

 اجرای اساسنامه    صميما  ماام  عموم    سایر مقررا  مربواله  ا2

  ی  عمل ردنصب   عخ    قبو  اس ظ ای مگیر رانه   نمار  بر  ا3

  راز مال  به مام  عموم   رسای    سليم به موق  گخارش  ها جه  ارائه به بازنمار  بر متارج جاری رانه، رسيگگ  به حساال ا4

هاارایق ععااوی  م قاااايای   اراا   صااميم دررصااو  اععااای  کااه هاارایق ععااوی  را از  دیهااای ععااوی     طبيااا داقبااو  دررواساا  ااا5

 دس  بگهنگ  

 جه  ا تا   صميم  ها   بودجه   سایر پيشنهادها   ارائه به مام  عموم  ها   برنامه هيه    نميم الر  ا6

  مصوال تصص  برای ني  به اهگان    های عن ،  موزه  ش ي  کمي ه ا7

 های مال     قگیم به مام  عموم  برای  صویب نامهينیهای دارل     الظم ر هيه    نميم دس و ا 8

 غير ها   مراج  قانون    سایر نهادها با حا  وکي  به  ظيين نماینگه یا  کي  در دادگاه ا9

 جه  اع  ا  حساال، انظقاد قراردادها   اسناد  ظهگ  ر  (از اععای هيش  مگیره   مگیر رانه) ظيين   مظرع  ااحبای امعای مااز  ا10
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های اجرایاا  رانااه  ظریاا  هااگه   حااائخ ناماهينیاا  اوی     اگاا اری قساام   از ار يااارا  رااود بااه اهتااا  کااه در ایاان اساساانامه   یااا   ااا11

   هرایق باهنگ

راناه باه عهاگه هياش  ماگیره گ اها ه هاگه    یاا باه اع باار  صاگی اماور اناام سایر  ظای      الي   که به موجب ایان اساسانامه مسا قيماً ا12

 اس   

 ان تاال    هيه  رم، سربرگ   مهر متصو  رانه  ا13

 اناام مراح  اداری یب    ييرا  اساسنامه در مراج  قانون  ا14

 ایرای   اداره ک  عرهن    ارهاد اسسم  اس ایها   سياس  های ابسغ  رانه مطبوعا    رسانه های  اجرای برنامه – 15

 اس ای    اداره ک  عرهن    ارهاد اسسم ایرایارائه گخارها  مورد نمر رانه مطبوعا    رسانه های  – 16

ااا  باه قباو  ععاوی   ی اقاگام کناگ   در ااور   کاه هياش  ماگیره موظا  اسا  حاگاکتر د  مااه بظاگ از  قاااای ععاوی  هار م قتبصر : 

   متال   رود را اعسم دارد    علا  عص  پنام هرایق ععوی  بنگهای م قاا ، هرایق ععوی  را نگارد ک باً   با اس ناد به 

  از هياش  ماگیره ساابا باه ان قاا  مسار لي ،اسا ای اساسم  ارهاادعرهنا    کا   پا از  شیيگ ااق  ان تاباا   وساق نمایناگه اداره –33ما  

مهار  هاا،حسااال  ااریخ قباول  هياش  ماگیره انااام   کلياه ا را ، اساناد، دعاا ر،ر ز بظاگ از  20بایاگ ظارن   مراح  یب  قاانون  هيش  مگیره بظگی 

 اا امعااهای  هاود  هاا،  ر يبا  ا تاا  پاا از یبا    ييارا  در اداره یبا  هارک  ساليمباه هياش  ماگیره جگیاگ   مطبوعا  های رانه  موجودی

 گردد مااز مظرع  

، مطبوعاا  راناههار یاب از اععاای هياش  ماگیره   یاا ماگیر در ااور  اسا ن ان یاا  ظلا  در انااام اماور موااو  ایان مااده  وساق  ا تبصر 

اجا  قاانون    هاود   در ااور  عاگم حصاو  ن يااه، موااو  باه مرگيری اداره کا  ارهااد اسا ای حا    عصا  م مسشله اب گا از الریاا مياانا 

 هود  مقاکم قعای  ارجا  م 

   جدياادسااابق و  و بازرسااان اعضااای هيااأت ماادير هاود   بااه امعااای اکتریاا   هجلساامرا ااب نقاا    ان قااا  بایاگ اااور  –34ماا  

 مق وظ رواهگ بود مطبوعا  ارهاد اس ای برسگ  اور  مالا م کور جخ  اسناد   سوابا رانه عرهن    ک   نماینگه اداره

    ماگیر ناماه ماال  باا امعاای رئايا یاا نائاب رئايا هياش  ماگیره براسااش  یاين مطبوعاا    اسناد مال   ظهگ  ر رانه قراردادها همه –35 ما 

 انه مظ بر اس  ر  مهر 

سا  اده دهاگ   هاي  یاب از اععاا حاا ناگارد از ار ياارا  هياش  باه  نهاای  اهيش  مگیره  ظای  رود را باه ااور  جمظا  انااام م  –36ما  

 کنگ مگر در موارد را  که  کال  یا نماینگگ  هيش  مگیره را داه ه باهگ  

 مطبوعات مدير خانه

  اجاارای  صااميما  ماااام  عمااوم    هيااش  مااگیره از بااين رااود یااا  مطبوعااا  رانااه باارای اداره امااورهيااش  مااگیره م لاا  اساا   - 37مااا   

   حگ د ار يارا   ی را  ظيين کنگ  ،ان تاالعنوای مگیر به سا   سهبرای مگ  یب ن ر را مطبوعا  اععای رانه 

   هيش  مگیرهمگر با اکتری  سه چهارم  رای ن حا  رئيا هيش  مگیره نيخ باهگ،  وانگ در عينم مطبوعا  مگیر رانه  -1 تبصر 
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ا  هياش  ماگیره هارک  در جلسا واناگ باگ ی داها ن حاا ر ی  ما ،ه ععاو هياش  ماگیره نباهاگکادر ااور    مطبوعا  رانهر مگی - 2تبصر  

 کنگ 

  ویعا  از ساوی هيئا  ماگیره بار اسااش  اسا    در حاگ د ار ياارا    رساانه هاا مگیر رانه بای رین مقاام اجرایا  راناه مطبوعاا  –38 ما  

  اس   عخ   ی از ار يارا  هيش  مگیره  بظنوای نماینگه رانه مطبوعا    رسانه ها منصوال هگه 39در ماده   رصای  مظ 

 امااا  باود د ره ماگیری  ا  از ماگ  ععاوی   در هياش  ماگیره بيشا ر نتواهاگ ،ععاو هياش  ماگیره باهاگ مطبوعاا  اگار ماگیر راناه –1تبصر 

 باهگ البا مقررا  این اساسنامه بسمان  م  ان تاال ماگد  ی

  هود  مگیره  ظيين م ئبه  سيله هي مطبوعا  حقو    مخایای مگیر رانه –2تبصر 

 :اس  ظای    ار يارا  به هر  زیر  –39ما  

 مطبوعا  مگیری  امور اداری   اجرای  رانه –1

 تا  حقيق    حقوق  قبا  اهدر مراج  رسم    در مطبوعا  نماینگگ  قانون  رانه  –2

 در حگ د اوابق   مصوبا    با  صویب هيش  مگیره  مطبوعا  کارکنای رانه اس تگام –3

 ها   اناام امور مربو دریاع  دررواس  ععوی  –4

 اععا ها   حا ععوی دریاع    یب   ر دیه –5

 های  موزه  برگخاری د ره –6

 دارل  هيش  مگیره   پيشنهاد   ييرا    ااسحا  بظگی  هنامنویا  یين هيه    نميم پي  –7

 مطبوعا  ها، اسناد   دعا ر رانهاموا ، حساال ها،دارای  نگهگاری – 8

 هيش  مگیره به  ی   وی  هگه باهگقطظ  از جانب م يارا   که به اور  موردی یا اعما  ار –9

 های  ظری  هگه به هيش  مگیره  ارائه پيشنهادهای یزم در زمينه گس رش   بهبود عظالي  –10

  رخانه دار  اریبا همبررس  هيش  مگیره   ارسا   ی به ماام  برای  نویا  رازنامه، بودجه   گخارش ساليانه هيه پي  –11

 ار   سهيس   براینامه اععا به دررواس  م قاا  اگ ر مظرع  –12

 الظاده با  کر عل  موجه به هيش  مگیرهپيشنهاد برگخاری جلسه مام  عموم  عو  –13

 هود  مقو  م  گیره به  ی  مساسنامه   از سوی هيشاناام سایر  ظای    ار يارا   که در حگ د ا ا14

 پي  نویا دس ور الظم  اجرای  دارل  رانه مطبوعا  اس ای برای بررس  هيئ  مگیره   ارسا   ی به ماام  برای  صویب هيه  -15

 بازرسان 

باه عناوای باازرش ااال    یاب ن ار را باه عناوای یاب ساا  را بارای ماگ   مطبوعاا  مام  عموم  عاادی د  ن ار از اععاای راناه –40ما  

 گ  ا اناام  ظي ه نماینگ کنالبگ  ان تاال م بازرش عل 
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 ان تاال ماگد بازرش/ بازرسای بسمان  اس   –1تبصر 

در اااور  عااو ، ممنوعياا  قااانون ، از دساا  دادی هاارایق   یااا اساا ظ ای هاار یااب از بازرسااای، هيااش  مااگیره ظاارن ده ر ز بااازرش  –2تبصاار 

 کنگ البگ  را برای بقيه مگ  باق  مانگه د ره بازرسای دعو  م عل 

  ا زمان  که بازرش جگیگ ان تاال   به کار مش و  نشگه، بازرش قبل  کماکای در مسر لي  رود رواهگ بود  –3تبصر 

 هااود   ظيااين   پرداراا  ماا  ،نامااه مااال  مصااوال ماماا  عمااوم الخحمااه   پاااداش بازرسااای ان تاااب   عااا  یااينحااا –4تبصاار 

 م ياز  احگ ان تاال هونگهر د  بازرش نم   واننگ از رسانه های  با ااحب ا – 5تبصر  

 سبب    نسب  اععا هيئ  مگیره   مگیر عام   ا البقه سوم باهنگ  یبازرسين نم   واننگ از اقربا -6تبصر  

 

 :  ظای  بازرش/ بازرسای به هر  زیر اس  –41ما  

 هانين   مقررا    دس ورالظم   عمليا  اناام هگه با اساسنامه، قوامطبوعا  نمار  مس مر بر انطبا  نقوه اداره امور رانه  –1

هاای  کاه هاای ساود   زیاای، بودجاه پيشانهادی   گاخارشهاای ماال  از جملاه  رازناماه   حسااالها، دعاا ر، اساناد، ااور رسيگگ  به حساال –2

  هيه هگه اس  مطبوعا   وسق هيش  مگیره یا مگیر رانه 

 رسيگگ  به ه ایا  اععا   ارایه گخارش به مام  عموم   –3

 ها   قااای رع   یمطبوعا  رانه  دادی   کر ک ب   تل ا  اور  گرع ه به هيش  مگیره   مگیر –4

 ها به مام  عموم    مراج   یربقنمار  بر اناام حسابرس    گخارش ن ياه رسيگگ  –5

 مام  عموم  ها به نامهاز م اد اساسنامه    یينمطبوعا  گخارش هرگونه  تل  هيش  مگیره   یا مگیر رانه  –6

 الظاده مام  عموم  در اور  لخ م  قااای  ش ي  جلسه عو  –7

   واننگ بگ ی داه ن حا ر ی در جلسا  هيش  مگیره هرک  کننگ بازرش/ بازرسای م  –تبصر 

 

 شرايط عضويت –صل پنجم ف

کاه در بتا   هاا  ربرگاخاری هاای سراساریهاای ر زناماههاا   سرپرسا  هاای رباری   نمایناگگ پایگااه ،کلياه هااغسی مطبوعاا  –42ما  

گخارهاگر، م ارجم، ع ااش رباری، نویسانگه،  نمايم اعام از )کنناگ عظاليا  م یاا پااره  قا   مسا مرباه ااور    در قالب ه   ااال      قریریه

، مگیرمسائو    دبيری، ساردبيرمظاا ی ساردبير، ععاو هاورای سار مظاا ی دبيار گار ه، گراعيسا ، ربرنگاار، دبيار گار ه،کننگه اربار، کاری ا وریس ، 

  : واننگ به ععوی  رانه   یا هيش  مگیره در ینگم  ،گنباه زیرکه دارای هرایق  ااحب ام ياز

 ایرای  جمهوری اسسم  داه ن  ابظي  –1

 در قانوی اساس به رسمي  هنار ه هگه  گین به ی   از ادیای  –2

 یبویژه ااو  بنيادین  پایبنگی به قانوی اساس   -3
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  عگم اه هار به عساد ارسق  –4

  ی د یا مظا كارشناس داه ن حگاق  مگرك  –5

 اس ای مربواله  در بو اق  بودی دع ر مرکخی رسانه م یا  مطبوعا اقام  داه ن در حوزه عظالي  رانه  –6

 ()من ها  باه هار ماما  عماوم  رمناگاییاا بيماه اانگ   هن ایرساانه ایبيماهمسا مر  ااال   اها  ا  سابقه  سا  یببررورداری از حگاق   –7

  هاربرگخاری های سراسری  نماینگگ  ر زنامه   یا یا ال  ر نيب چاپ ی   از نشریا   در

 های سراسریارایه پر انه عظالي  دع ر برای نماینگگ  یا سرپرس   رسانه - 8

   رسانه های کشور قبو     ظهگ اجرای مقررا  این اساسنامه   مصوبا  قانون  رانه مطبوعا  – 9

 امعای ميتا  نامه ارس  حرعه ای - 10

  الخام  نيس    سرپرس  دعا ر نماینگگ  نشریا  سراسری  ئوام ياز، مگیر مسهر  بيمه برای ااحب : 1 تبصر 

گا عاقاگ  ی از هارایق باای را عاقاگ هاود یاا مشات  هاود از اب ا ی ا حاگاق   راود در الاو  ماگ  ععاوی هار ععاو در اور   که  -2 تبصر 

  هود ل و م   ا رع   ی بوده، ععوی   ی

مظرعاا  رانااه مطبوعااا     ای باااسااا  عظالياا  رسااانه 5بااه ازای هار ، یااا مظاااد   ی کارهناساا مااگرك  قصاايل   در اااور  نگاها ن -3تبصاار  

 م  هود یب مقط   قصيل  مقاسبه  ،اداره ک  عرهن    ارهاد اسسم  رسانه های اس ای    شیيگ

نامه رسانه به همراه مگارك هود، مظرع های بازنشس گ  پردار  م یا انگ   ای دارنگرسانه غير  برای کسان  که بيمه  7در مورد بنگ  - 4تبصر  

 ها بر اساش جگ   زیر رواهگ بود کنگ  سق  این  ظگاد برای رسانهم  مربو  به بيمه    شیيگ اداره ک  عرهن    ارهاد اسسم  اس ای ک ای 

 نفر 6 زنامه ها = ر

 نفر 4  ربرگخاری ها = ر زنامه ها دعا ر سرپرس  

 نفر 4 های ربری = پایگاهه  ه نامه ها   

 نفر 2 سایر نشریا  =

ال  ر نياب )ربرگاخاری یاا پایگااه  ا ماورد ان ماار الا  ی ساا  گ ها ه   نشاری هایچااپ ، اعاسم  ااو  نيما  از هامار ا نشاری در -5تبصر  

  اق  بودی دع ر مرکخی رسانه در اس ای ار ری اس  همننين    هر  یزم اس   ماه مس مر هعظالي   ربری( 

باا باا  ایياگ اداره کا  عرهنا    ارهااد اساسم  اسا ای  ،ربرنگاران  که مگیرای مسئو  رسانه  نهاا مایا  باه ععاوی  در راناه نيسا نگ -6تبصر  

 ی  رانه در م   ینگ به ععو "عنوای ربرنگار  زاده ب " 42رعای  م اد ماده 

)رساانه عظاا ، نشاریه ای اسا  کاه در  اعراد زیر با مظرع  اااحب ام يااز رساانه عظاا  ما   وانناگ باه ععاوی  اع تااری راناه در یناگ – 7تبصر  

مااازی  سه ماه من ه  به اگ ر مظرع  نامه، به الور مر اب بار اسااش د ره ان شاار مصاوال راود من شار هاگه باهاگ   در ماورد رساانه هاای ععاای

 :نيخ اس مرار ان شار مطالب در این مگا  رعای  هگه باهگ(

 کننگ رسانه هم اری م   یاعرادی که به عنوای رابق ربری، م رجم،  یراس ار یا نویسنگه با  -1



13 
 

 اعرادی که در سم  های ربری یا  قریری اه  ا  داه ه انگ    رك عظالي  حرعه ای نموده انگ  -2

مطلاب در عاااله  20)مشار   باه ان شاار حاگاق   زاد یاا پااره  قا  کاه ها   ااال    مسا مر  ناای ر زناماه نگااری نيسا  ر زنامه نگاارای   -3

 ی سا (

 ااا  شاا ي   )هم ااارای اداری   بازاریاااب از جملااه چاااو،  وزیاا ، عاار ش، رااگما  عناا ،  ،مشاااغ  ماار بق بااا رسااانهاعااراد هاااغ  یااا بازنشساا ه  -4

       يئ  مگیره م   واننگ به ععوی  اع تاری رانه در  ینگ( با  صویب هرسم  انون  تصص 

 ، حا ععوی  پردار  نماینگ تاری هماننگ اععای اال یزم اس  اععای اع  -8 تبصر 

اماا ام اای  ،مناگ هاونگاز  ساهيس    راگما  راناه مطبوعاا   بهاره ، در ااور   صاویب هيئا  ماگیره ما   وانناگاععای اع تااری -9 تبصر 

 به هيا  مگیره را نگارنگ  ای دادیر ان تابا  یا رنامخدی د

رسااان  رانااه بااه    يااب نااام   نااام رااانوادگ ، نااام رسااانه، ساام  در رسااانه،  اااریخ اسااام  اععااای رانااه بایااگ در پایگاااه االااس  -10 تبصاار 

مشتصاا  اععاای اع تااری در عهرسا   هاا من شار   مر بااً باه ر زرساان  هاود  درجععوی  در رانه، سابقه پردارا  بيماه  وساق رساانه/ رساانه

 جگاگانه نيخ بسمان  اس     

مگاار  ی کااه از ععااوی  یااب رانااه مساا ظ     در رانااه  ،ععااو هااود وانااگ در بااي  از یااب رانااه مطبوعااا  هااي  کااا نماا  -11 تبصاار 

 مطبوعا  اس ان  دیگر، ععوی  یابگ 

  دارای پر اناه ری، مشار   باه  ن اه دع ار مرکاخی رساانه  نهاا در اسا ای  اقا  ای یاا سراسانگارای عظا  در رسانه هاای منطقاهر زنامه -43ما   

 وانناگ باه ععاوی  راناه مطبوعاا   ی اسا ای در یناگ  باهاگ، ما ز اداره کا  غرهنا    ارهااد  اساسم  اسا ای مار بق اعظالي  دع ر رسانه اادره 

قاانوی  18مااده هاای دارلا    هناسانامه یابا  رساانه مطاابا خاری)نشان  دع ر مرکاخی، هماای اسا  کاه در ساای  اداره کا  مطبوعاا    ربرگا

 مطبوعا   مگه اس  

 

 هرایق ار صاا  برای بازرس    ععوی  در هيش  مگیره نيخ به هر  زیر اس : -44ما   

 ععوی  در رانه مطبوعا  –1

 سا  سن 25داه ن حگاق   –2

 ارائه گواه  عگم سو  پيشينه – 3

 عظالي  مطبوعا   با  ایيگ اداره ک  عرهن    ارهاد اسسم  اس ای داه ن پنج سا  سابقه -4

 از: عبار نگرانه مطبوعا   در مگمناب  سرمایه    -45ما   

 گردد سرمایه رانه مطبوعا  در اب گای  اسيا مبلغ ده ميليوی ریا  اس  که از سوی هيا  مرسا  امين م  -1

 هخار ریا   س د ی ر دیه برای هر یب از اععا به ميخای  –2
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در قباا  ارا  رسايگ از ساوی ععاو پردارا  باه ااور  پردارا  ال  ر نياب   یاا ریاا  کاه هاخار  د یسا باه مياخای  سااینه حاا ععاوی  –3

 هود م 

 های د ل   یا غير د ل  کمب –4

 های  موزه ها   د رهههریه کسش –5

 وال اساسنامهقراردادهای رسانه ای با مراکخ د ل     غيرد ل   در چارچ -6

 اس  عموم   ویب مام صهرگونه   يير در ميخای  ر دیه   حا ععوی  منو  به پيشنهاد هيش  مگیره     -1 بصر ت

 همه دریاع ها   کمب های نقگی   بس عو  بایگ به حساال رانه  اریخ هود  -2تبصر  

 رواهگ بود  اس  اده  برداه   قاب  ،یب  اموا س  عهرهای نقگی   غيرنقگی پا از یب  در دعا ر مال     کليه دریاع -3 تبصر 

رطاار ک با  نياخ  ساویه ا )باا عاااله حاگاق  یاب مااه( باار د گ   پاا از  ناعاوی  راود را پردارا  نع ، حا چناننه هر یب از اععا -4 تبصر 

 هود   ععوی  ماگد  ی مس لخم  صویب هيش  مگیره اس  م  ل و مطبوعا  رانه ی در ععوی   ،ن نگ

 رر اس نگماه همای سا  رواهگ بود ر ردین   ان های  ی  اب گای سا  مال  ا   ع –46   ما

هاای ماال ، رعایا  اااو    ماوازین   قاوانين   مقاررا  جااری الخاما  در  هياه    نمايم اساناد حساابگاری   دعاا ر قاانون    ااور  –47ا  م

 اس  

، م ظلاا باه مطبوعاا هاای باان   راناه  هاای منقاو    غيرمنقاو    موجاودی حسااالکلياه اماوا    دارایا  در اور  انقس  راناه، –48 ما  

 ک  عرهن    ارهاد اسسم  اس ای رواهگ بود  اداره

   رسانه ها مطبوعا  در اور   ش ي  ماگد رانه –تبصر 

 گيرد ر م ها برابر اور السه  نميم  عيناً در ار يار هيش  مگیره قانون  جگیگ قرااین اموا    دارای  ،

 بود اهگ وبين  نشگه در این اساسنامه، قوانين جاری کشور، مسك عم  ردر موارد پي  – 49 ما  

 ه  صویب رسيگه اس                                    بالظاده مورخ در مام  عموم  عادی/ عو ماده  50این اساسنامه در  - 50 ما  

 

 محل امضاء:

 

 ناظران منش      سنايب رئي  رئيس     

 


