بسماهلل الرحمن الرحيم
اساسنامه خانه مطبوعات استان
مقدمه
رسانه های کشور ،از جمله مطبوعات و مراکز ببزری اسزیانه بزه ع زوا ز زه از مز عرارزن عوامزه ر زم مره ز

عمزومه

کشور نقشه اساسزه رر جتزت اققزه اهزماق انقزالم اسزالمه و رمزا هزای امزا (ره) و مقزا مظمزم رهبزری و ا زاعه
ارزشهای انقالبه و ا زوزر ام زار عمزومه ازمزا مزهک زم همن زين مطبوعزات نقز

متمزه رر ر زم و اراقزای مره گزه،

سياسززه و اجیمززاعه ملززتهززا و نمززارت ،نقززم و بتبززور عمل ززرر حاکمززا رارن زم و رر عصززری کززه رسززانههززای گروه زه،
کاربرریارزن اب ار جوامز بزرای اوليزم و انیقزا االالعزات قلمزمار مزه زونم ،نقز

عمزمه رسزانههزای مقلزه بزه ع زوا

بازاامره مه روزمارها ومش الت م طقزهای رر جتزترهزه نيروهزا و برنامزهرزز ی بزرای رمز نارسزازههزا و اوسزظه کشزور
بر کسه پو يمه نيست
فصل اول – كليات و اهداف
ماده  -1کمک به اراقای کمه و کيمزه مطبوعزات مقلزه کزه بزور میقزمن اقوززت نقز

مطبوعزات کشزور و امز از

اسزیانماررهای کزار ببزری و االزال رسززانه کشزور اسزت ،زرما از الرززه حمززق حقزوم و م زام مشزرو و قزانونه ،بتبززور
وض اقیصزاری ،اجیمزاعه ،اوسزظه رانز

م زه و ام يزت ز له  -حرمزهای ا زقام جراززم و اسزازه ام انزات بزالقوه و

بترهگيزری از ام زار ،انمزشزه ،اازارم و اراره جمظزه ا زقام مط بوعزات و مظزا

اززن عر زه ميسزر بواهزم بزور بزمزن

م مور «بانه مطبوعزات» کزه از اززن پزخ ابیصزارا «بانزه» ناميزمه مزه زور بزه ع زوا اشز يالاه مره گزه ،ز مه،
غيررولیززه و غيرانیمززاعه از رسززتانززمرکارا مطبوعززات و مراکز ببررسززانه اسززیا اشز يه مززهگززررر اززا بززه موجز ازززن
اساس امه اهماق موم را رر اسیا رنبا نمازم
تبصره1ـ با مرابوا اراره که مره ز

و ار زار اسزالمه اسزیا  ،مامز عمزومه بزرای انیتزام هيزشت م سزخ اشز يه

و اعقای هيشت مذکور به اظمار همزت نمزر از بزين نام رهزای حاضزر بزه اکآرززت را انیتزام بواه زم زم نماز زمه هيزشت
م سخ ني موظف اسزت بزا نمزارت اراره کزه مره ز

و ار زار اسزالمه اسزیا نسزبت بزه انازا اشزرزمات قزانونه عبزت

بانززه مطبوعززات ،عقززوگيری و بززر اسززاا ززراز مقززرر رر مززاره  34و برگ ز اری مام ز عمززومه بززرای انیتززام هيززشت
ممزره حماکآر ظرق زک ماه اقما نمازم
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فصل دوم – وظايف
ماده  –2وظازف بانه مطبوعات رر هر اسیا عبارت است از :
 –1کمک به اامين حقوم و گسیرش زاریهای قانونه و مسوو نه رسانه های اسیا با روز رر

مه

 –2کمک به اقیصار رسانه های اسیا از الرزه موزش و اروزج يوههای روز مم ممزرزت رسانه
 -3اسیظمارزابه و حمازت از موزش و ا ی ا نيروهای مسیظم رر حوزه روزنامهنگاری حرمهای
 -4بسز و اقوزززت ارابززاع مطبوعززات اسززیا بززا رسززیگاههززای اجرازززه ،موسسززات و نتارهززای رولیززه و عمززومه و سززازر
وق و اش ههای قانونه
 -5اززموزن بانززکهززای االالعززااه روزنامززهنگززارا  ،برگزز اری جشزز وارههززا ،نمازشززگاههززا و ب رگما ززت م اسززبتهززای
مطبوعااه رر اسیا
 -6هم اری با مراک عرضه و مروش نشرزات مقله به م مور اقوزت سامانه اوزز مطبوعات رر اسیا
 -7رما از حقوم حرمهای اعقا و راوری رر ابیالمات رابله روزنامهنگارا اسیا
 -8حه مش الت

مه اعقا و مراهم ورر استيالت رماهه برای نا

 -9اشسيخ و اقوزت اظاونه (مصرق ،مس ن) و

موم اعیباری حمازت ،برای اعطای استيالت به اعقا

 -11جذم حمازتهای ماله و استيالت رولیه و اوزز قاعمهم م نتا رر بين اعقا
 -11اموزن و اجرای برنامههای مره گه -موز ه رر جتت اوسظه کيمه مطبوعات اسیا
 - 12سززي

اسززه مظاليززتهززای مطبوعززااه و الراحززه سززاز و کارهززای ز بززرای اراقززای کمززه و کيمززه مطبوعززات

اسیا
13ـــ ازاززار بسززیری بززرای بززممات رسززانهای و موز ززه بززه ارارات ،نتارهززا و میقاضززيا رر جتززت اززشمين متززار
مطبوعات
 -14موزش يوههای حرمهای روزنامزهنگزاری و م زو و اتصز هزای مزراب بزه اعقزا ،روزنامزهنگزارا غيزر عقزو و
عالقهم ما به ازن حرمه
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 -15اظامززه مظا نززه بززا اراره کززه مره ز

و ار ززار اسززالمه اسززیا و اراره کززه مطبوعززات و ببرگز اریهززای رابلززه رر

ا ميززه بانززکهززای االالعززااه ،برگ ز اری جش ز وارههززا ،مظاليززتهززا و ب رگما ززت م اسززبتهززای مطبوعززااه رر اسززیا بززر
اساا اماهمنامههای م ظقمه و مصوم مهمابين
فصل سوم – محل ،گستره فعاليت و مدت
مــاده  –3مقززه و مرک ز مظاليززت بانززه مطبوعززات رر ززتر

و گسززیره مظاليززت

اسززیا

بواهززم

بور
نشانه مظله
تبصــره -بززا اصززوز هيززشت مززمزره ااسززيخ رمززاار نماز ززمگه بانززه مطبوعززات رر ترسززیا هززای اسززیا کززه اظززمار
روزنامهنگارا

بي

از  22نمر عقو ا له بانه مطبوعات با م بالمان است

ماده 4ـ ممت مظاليت بانه از اارزخ اشسيخ ،نامقمور است
تبصــره ـ ممززار ازززن اساسزز امه پززخ از اشزيززم اراره کززه مره زز

و ار ززار اسززالمه اسززیا و عبززت

رر اراره عبززت

رکتهای اسیا اقت ع وا اساس امه بانه مطبوعات با قيم نا اسیا مظیبر بواهم بور
فصل چهارم – اركان و مقررات
ماده  – 5ارکا بانه مطبوعات عبارا م از:
 -1مام عمومه
 -2هيشت ممزره
 -3ممزر بانه مطبوعات
 –4بازرسا
مــاده  –6مام ز عمززومه عززالهاززرزن رکززن بان زه مطبوعززات اسززت کززه از اجیمززا اعقززای حقيقززه و بززه رربواسززت
ا تاص ذزه اش يه مه ور:
 – 1هيشت م سخ (مق برای روره او )
 -2اکآرزت اعقای هيشت ممزره
 – 3بازرا
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 – 4حماقه زک پ ام اعقا برای مام عمومه عاری و زک سو اعقا برای مام عمومه مومالظاره
تبصره  -رر ورت عزم ب رگز اری انیتابزات پزخ از موعزم مقزرر ،اراره کزه مره ز

و ار زار اسزالمه اسزیا مزهاوانزم

نسبت به برگ اری انیتابات برای اظيين هياتممزره جمزم اقما ک م
ماده  –7رعوت مام عمومه باززم بزا قيزم رسزیور ،زمزا و مقزه اشز يه جلسزه حزماقه  11و حزماکآر  31روز قبزه از
اش يه جلسه به وسيله انیشار گته رر ز زه از مطبوعزات اسزیانه کزه بزه ع زوا روزنامزه رسزمه بانزه عبزت زمه اسزت
و زا با ارسا رعوا امه کیبه بزه بزرزن نشزانه اعقزا بظزالوه ارسزا پيامزک بزرای کليزه اعقزا بزه نقزوی کزه حزماقه رو
سو

اقوزه مه با م

تبصره -رر موارری که کليه اعقا رر مام حاضر با م ،نشر گته و اشرزمات رعوت ،ال امه نيست
ماده  –8مام عمومه عاری با حقزور نماز زمه اراره کزه مره ز

و ار زار اسزالمه اسزیا و حزماقه نصزف بزه عزالوه

زک اعقا زا وکالی رسمه نزا رسزميت پيزما مزهک زم و رر زورت عزم حصزو نصزام مزذکور ،گتزه رعزوت مامز
بازم حماکآر ظرق ممت  11روز با رعاززت مزاره  7اساسز امه بزا همزا رسزیور جلسزه قبلزه م یشزر زور رر اززن زورت،
جلسه با حقور عمه حاضر رسميت بواهم زامت
تبصــره  -1نماز ززمه اراره کززه مره ز
ع وا ناظر اوس ممزر که مره

و ار ززار اسززالمه اسززیا کززه از مززمزرا زززا کار اسززا

اراره کززه اسززت ،بززه

و ار ار اسالمه اسیا کیبا به مام مظرمه مه ور

تبصره  -2رر ورت رسميت نيزامین جلسزه مامز عمزومه ،مقزا رعزوتک زمه مامز و نماز زمه اراره کزه مره ز
ار ار اسالمه اسیا  ،وراالسهای رازر بر عم رسميت

و

اتيه مهک م و به امقای حاضرا مهرسان م

ماده  –9جلسزات مازام عمزومه را (رر زورت رسزميت ززامین) رئزيخ هيزشت مزمزره و رر غيزام او ز زه از اعقزای
هيشت ممزره امییاح مهک زم رر جلسزه مامز ابیزما ززک رئزيخ ،ززک نازز رئزيخ ،ززک م شزه و رو نمزر نزاظر از ميزا
اعقای مام عمومه انیتام بواه م م
تبصــره -رر ززوراه کززه ماززام عمززومه از الززرق ا ززتاص مززذکور رر مززاره ( 6بززه جز هيززشت مززمزره اشز يه ززور،
مسنارزن عقو حاضر رر جلسه ،مام را امییاح مهک م
ماده 11ـ کليه اعقای بانه مه اوان زم رر مازام عمزومه حقزور زاب زم و هزر عقزو رر مامز عمزومه مقز حزه ززک
رأی بواهزم را زت ،رر ززوراه کزه حقززور عقزو رر مامز ميسزر نبا زم مززهاوانزم حززه رأی را بزه موجز وکالزتنامززه
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مققری بزه عقزو رزگزر ززا نماز زمه ازا ا بیيزار بزور واگزذار نماززم وکالزتنامزههزای م بزور باززم ضزميمه وراالسزه
مام

ور و رر سوابه بانه نگتماری گررر

تبصره 1ـ وکالی امهها حماقه رو روز قبه از اارزخ جلسه انیتابات بازم اقوزه بازرا ور
تبصره 2ـ هر عقزو رر مامز عمزومه مقز مزه اوانزم وکالزت ززک نمزر را قبزو ک زم و اعقزا نمزهاوان زم بزي

از رو

جلسه پياپه برای رکت رر مام عمومه وکيه ابیيار ک م
ماده –11مالك اشتي
رر بمو ورور به جلسه

اظمار اعقزای حاضزر رر جلسزات مازام عمزومه ،رمیزر حقزور و غيزابه اسزت کزه حاضزرا
را امقا مزهک زم مقزا رعزوت ک زمه مامز م لزف اسزت رمیزر حقزور و غيزام اعقزا را بزرای

اطبيه با اسامه حاضرا رر جلسه و اعما ک یر های ز رر ابیيار هيشت رئيسه مام قرار رهم
ماده –12اصميمات مام عمومه عزاری بزا اکآرززت نسزبه رای حاضزر رر مامز ااتزاذ مزه زور رر زوراه کزه رر
جلسه مام عمومه ،مذاکرات به ابذ اصميم م یج نشزور ،جلسزه بزرای ززک همیزه بزه ع زوا از مخ اظطيزه و بزه جلسزه
بظمی که م قصرا برای اظقي مذاکرات و ااتاذ اصميم ررباره رسیور جلسه قبه اش يه مه ،موکو مه ور
تبصــره -رر ززوراه کززه جلسززه مام ز عمززومه بززه ع ززوا از مخ اظطيززه و هيززشت رئيسزه مامز عمززومه رر جلسززه
بظمی حاضر نشمه با م ،به جای ا تاص غاز  ،امرار رزگری انیتام بواه م م
مــاده –13اصزميمااه کززه رر مامز عمززومه بززا رعاززت مقززررات ااتززاذ مززهگززررر ،بزرای کليززه اعقززا اعززم از حاضززر و
غاز نامذ و مظیبر بواهم بور ازن اصزميمات بزه الرزقزه کزه بزرای رعزوت مازام عمزومه رر اززن اساسز امه پزي بي زه
مه است ،به االال اعقا بواهم رسيم
ماده -14گروهه از اعقا (حماقه  12رر م کزه اعقزا مزه اوان زم پز ج روز قبزه از اشز يه مامز عمزومه ،مزورر ززا
موارر رزگری غيزر از موضزوعااه کزه رر رعوا امزه اشز يه مامز قيزم زمه اسزت ،پيشز تار ک زم و مقزا رعزوتک زمه
مامز م لززف اسززت پيشز تار م بززور را بززا لقززاي اولوزززت موضززوعه و زمززانه رر همززا مامز زززا جلسززه بظززم از از مخ
مطرح ک م
ماده  –15ماام عمومه به رو ورت اش يه بواهم م:
 –1مام عمومه عاری
 –2مام عمومه مومالظاره
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ماده –61مام عمومه عاری حزماقه سزاله ززک بزار اشز يه مزه زور و رر مزوارر مقیقزه مزهازوا رر هزر موقز از
سا مام عاری را به الور مومالظاره اش يه رار
ماده  –17وظازف و ابیيارات مام عمومه عاری به رح ذزه است :
 –6انیتام هيشت ممزره برای ممت رو سا
 –2انیتام بازرسا برای ممت زک سا
 –3اسیما گ ارشهای ارواری هيشت ممزره و بازرسا
 –4ابذ اصميم ررباره گ ارشها ،الرحها و پيش تارهای هيشت ممزره و بازرسا
 –5رسيمگه و ااتاذ اصميم ررباره ارازنامه و حسام سور و ززا و سازر گ ارشهای ماله هيشت ممزره و بازرسا
 –6اظيين و اصوز سياستها و برنامههای بانه مطبوعات به پيش تار هيشت ممزره
 –7اظيين مي ا حه عقوزت اعقا و اصوز بورجه جاری ،اعیبارات و سرمازهگذاریها به پيش تار هيشت ممزره
ماده  –18مام عمومه مومالظاره برای رسيمگه و ااتاذ اصميم رربصوص موارر ززر اش يه مه ور :
 –1ا يير موار اساس امه (رر حمور قانو ) با اشزيم ارارهکه امور مطبوعات و ببرگ اریهای رابله
 –2اصميمگيری نسبت به ع

زا قبو اسیظمای هيشت ممزره

 –3ااتاذ اصميم راج به انقال بانه مطبوعات
ماده –19مام عمومه مومالظاره ب ا بزه اقاضزای کیبزه حزماقه ززک سزو اعقزا و ززا اکآرززت مطلزه اعقزای هيزشت
ممزره و زا بازرسزا و بزا حقزور نماز زمه اراره کزه مره ز

و ار زار اسزالمه اسزیا و بزا حقزور حزماقه رو سزو اعقزا

اش يه مه ور رر وراه که مامز عمزومه مزومالظزاره رر نوبزت او بزه حزم نصزام مقزرر نرسزم مامز بزرای نوبزت
رو رعوت مه ور و با حقور اعقای حاضر که نبازم از زک پ ام اعقا کمیر با م ،رسميت پيما مهک م
م ـاده –21وراالسززات ماززام عمززومه و اصززميمات میتززذه رر  ،اوس ز م شززه رر رمیززر متصززوص عبززت ززمه و
به امقای رئيخ ،ناز رئزيخ ،نزاظرا و م شزه مزه رسزم و رونو زت
نستهای از

به ارارهکه مره

اوسز رئزيخ مامز بزه هيزشت مزمزره ابزال و

و ار ار اسالمه اسیا ارسا مه ور

تبصره -وراالسات ماام به ع وا اس ار بانه مطبوعات همواره بازم رر سوابه بانه مطبوعات مقموي بمانم
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هيأت مديره
ماده  -21روزنامهنگارا مظزا رر رسزانه هزای م طقزه ای ززا سراسزری ،مشزروع بزه ن زه رمیزر مرکز ی رسزانه نتزا رر
اسزیا رر ز زم (نشزانه رمیزر مرکز ی ،همزا اسزت کزه رر

اسیا واق با زم مزهاوان زم بزه عقزوزت بانزه مطبوعزات

سززازت اراره کززه مطبوعززات و ببرگز اریهززای رابلززه و اسز امه عابززت رسززانه مطززابه مززاره  11قززانو مطبوعززات مززمه
است
ماده  -22اراره امور بانه البزه اساسز امه بزه عتزمه هيزشت مزمزرهای مرکز از همزت نمزر عقزو مزهبا زم کزه اعقزای
ا ززله و علززهالبززم

بززرای مززمت رو سززا بززا رأی متمززه از رسزیههززای متیلززف مطبوعززااه بززه ززرح ذزززه انیتززام

مه ونم:
1ـ رو نمر از مزمزرا مسزلو نشزرزات چزاپه ززا ال یرونيزک ابصزره  1مزاره  34بزا ززک نمزر عقزو علزهالبزم (رمیزر
مرک ی ازن نشرزات بازم رر همزا اسزیا واقز با زم و اگزر نشزرزه چزاپه اسزت ،نيمزه از زمارههزای مزورر انیمزار را رر
ز سا گذ یه اعال و و ال یرونيک کرره با م و اگر ببرگ اری زا پازگاه ببری است رر حا مظاليت با م
2ـ سه نمر از روزنامهنگارا

اغه رر رسانه های اسیا با رو نمر عقو علهالبم

 -3زک نمر از مسلو

نماز مگهها و سرپرسیههای روزنامههای سراسری با زک نمر عقو علهالبم

4ـ زک نمر از مسلو

نماز مگه ببرگ اریها با زک نمر عقو علهالبم

تبصره -1روزنامه نگار رر ازن اساس امه اعزم از ببرنگزار ،ربيزر گزروه ،مظزاو ربيزر گزروه ،مظزاو سزرربير ،عقزو زورای
سرربيری و سرربير اسزت کزه ز ه ا زله و مسزیمر هزر ززک از ع زاوزن مزذکور ،رسزانه ای با زم و رر مترسزت بيمزهای
رسانه میبو با م
تبصره -2اعقای هيات ممزره باز ررززفهزای  4و  3و اسزاايم رانشزگاههزا ،هيزاتهزای علمزه و موز زه نمزهاوان زم
ه رسمه رولیه زا نتارهای عمومه را یه با م
تبصره  -3بي

از  4نمزر از رسزانههزازه بزا زاح امیيزاز واحزم نمزهاوان زم عقزو ا زله ززا علزهالبزم هيزشت مزمزره

با م
تبصـره -4رر ززوراه کززه نزام ر کززامه (حززماقه  2برابزر اظززمار موررنيزاز هززر ررزززف نزا نوزسززه کززرره با زم زززا احززراز
راز و الحيت نشمه با زم ،نسزبت رسزیههزای متیلزف رر هيزشت مزمزره و ابصزرههزای  2و  4بزرای
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رسزیه م یمزه

مه ور
تبصـره  -5چ اچزه بربززه از اعقزا رارای سزمتهزای متیلمززه رر رسزانههزا با ز م ا تزا بزا

سززمیه کزه عقزو بانززه

مطبوعات مهانم ،مهاوان م برای عقوزت رر هيشت ممزره اعال نام ری ک م
تبصره  -6چ اننه رر الو روره ،هر ززک از اعقزای هيزات مزمزره ا ز مسزلوليت بزور رر رسزانه میبزو اسزیظما ک زم ززا
ونم زا انیشار رسانه میبو نا میوقف زا نام مم ور عقوزت نا رر هيات ممزره به قوت بور باقه است

ع

مــاده -23احززراز ززراز و ززالحيت نام رهززاو نمززارت بززر نقززوه برگ ز اری و مراحززه انیتابززات بززه عتززمه اراره کززه
مره

و ار ار اسالمه اسیا بواهم بور

ماده -24ابذ رأی برای انیتام اعقزای ا زله و علزهالبزم رر ززک نوبزت زورت مزهگيزرر حزائ ا اکآرززت نسزبه،
بززه اراي ز

رای بيشززیر ،اعقززای ا ززله و علززهالبززم

ز ابیه مززه ززونم و انیتززام ماززمر هززر زززک از هززا بــرا

دورهها بعد بالمان است
ماده -25رر ورت ا سیظما ،مزوت ،مم وعيزت قزانونه و ززا سزه جلسزه میزواله غيبزت هزر ززک از اعقزای ا زله هيزشت
ممزره ،عقوزت وی رر هيزشت مزمزره مل زه زمه ،ز زه از اعقزای علزهالبزم بزه ارايز

رای بيشزیر بزرای بقيزه مزمت

مقرر به جانشي ه وی به ع وا عقو ا له رر جلسات رکت مهنمازم
تبصره -اسیظمای هر زک از اعقزای هيزشت مزمزره ازا جزازگ ز ه عقزو جمززم ،رامز مسزلوليت وی نسزبت بزه وظزازم
نتواهم بور
ماده –26رر وراه که به عله اسزیظما ،مزوت ززا مم وعيزت قزانونه ،هيزشت مزمزره از اکآرززت مقزرر رر اساسز امه بزار
ور ،مام عمومه بر اساا ماره  6اساس امه رعوت بواهم م اا نسبت به ا ميه اعقای هيشت اقما ک م
ماده  –27عقوزت هم ما هيشت ممزره و بازرسه ،مم ن نيست
ماده –28پخ از انققای ممت مشمورزت هيزشت مزمزره رر زوراه کزه هيزشت مزمزره جمززم انیتزام نشزمه با زم ،هيزشت
ممزره قبله اا انیتابات جمزم و حماکآر ازا ز

مزاه ،بزه وظزازف بزور ارامزه راره و مسز وليت اراره بانزه مطبوعزات را بزه

عتمه بواهم را ت
تبصره -رر وراه که هيشت ممزره ظزرق مزمت ززک مزاه از ازارزخ و زو رربواسزت کیبزه ا زتاص مزوم نسزبت بزه
رعززوت مامز عمززومه اقززما ن ززم ،مامز بززا رعززوت هززر زززک از بازرسززا اشز يه بواهززم ززم رر ززورت اسززی اق
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بازرسززا از رعززوت مام ز عمززومه ،هيززشت م سززخ بززا االززال و هم ززاری اراره کززه مره ز

و ار ززار اسززالمه اسززیا

نسبت به اش يه مام عمومه اقما بواهم کرر
مــاده  -29اگززر حززماکآر اززا زززک مززاه قبززه از انققززای مامورزززت هيززات مززمزره رعززوت مامز بززرای موضززو ب ززم او
ورت نگيزرر ،ممزربانزه و هزي ززک از اعقزای هيزات مزمزره و بازرسزه حزه نزام ری بزرای هزي ززک از سزمتهزای
موم ،برای اولين روره پي

رو را نمارنم

ماده  –31هيزشت مزمزره م لزف اسزت بالما زله بظزم از انیتابزات و اعزال قبزوله رر اولزين جلسزه از بزين بزور ززک
رئيخ ،زک ناز رئيخ ،زک ب انهرار (مس و ماله و زک م شه انیتام نمازم
تبصره -حمور ابیيارات امزرار موضزو اززن مزاره را ززيننامزه رابلزه مشزت

مزهک زم کزه حزماکآر ززک مزاه پزخ از

اسیقرار هيشت ممزره اوس ازن هيشت اصوز مه ور
ماده –31جلسزات هيزشت مزمزره حزماقه مزاهه ززک بزار رر موعزم و مقزه مظي زه کزه قزبال بزه اصزوز هيزشت مزمزره
رسيمه با حقور اکآرزت اعقزای ا زله هيزشت اشز يه و رسزميت مزهزابزم و بزرای ااتزاذ اصزميم ،رأی اکآرززت اعقزای
حاضر رر جلسه ضزروری اسزت اصزميمات هيزشت مزمزره رر رمیزر وراالسزات هيزشت عبزت زمه و بزه امقزای اعقزای
حاضر رر جلسه مهرسم
تبصره -1جلسزه مزوم الظزاره هيزشت مزمزره بزا رعزوت کیبزه رئزيخ ززا نازز رئزيخ هيزشت ززا ممزربانزه و ززا اکآرززت
اعقای هيشت ممزره اش يه مهگررر
تبصره -2حقور اعقای علهالبم  ،بمو حه رأی رر جلسات بالمان است
مــاده –32بززممات اعقززای هيززات مززمزره رر ازای عقززوزت رر هيززات بالعززو

اسززت و پررابززت هرگونززه ه ز ززهای

براساا زيننامهای بواهم بور که به پيش تار هيات ممزره به اصوز مام عمومه بواهم رسيم
ماده  –33هيشت ممزره رارای ابیيارات ز برای اراره امور بانه مطبوعات و از جمله عتمهرار وظازف ذزه است:
1ـ رعوت مام عمومه (عاری ـ مومالظاره)
2ـ اجرای اساس امه و اصميمات ماام عمومه و سازر مقررات مربواله
3ـ نص و ع

و قبزو اسزیظمای مزمزر بانزه و نمزارت بزر عمل زرر وی و پيشز تار حزمور وظزازف و ابیيزارات و ميز ا

حقوم و م ازای ممزر به مام
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4ـ نمارت بر متار جاری بانه ،رسيمگه به حسام هزا جتزت ارائزه بزه بازرسزا و اسزليم بزه موقز گز ارش و ازراز مزاله
به مام عمومه
5ـ قبزو رربواسزتهزای عقزوزت و اطبيزه رار

زراز عقزوزت میقاضزيا و ابزذ اصزميم رربصزوص اعقزازه کزه

راز عقوزت را از رست بمه م
تبصره :هيشت ممزره موظف اسزت حزماکآر رو مزاه بظزم از اقاضزای عقزوزت هزر میقاضزه بزه قبزو عقزوزت وی اقزما
ک زم و رر زوراه کزه میقاضزه ،زراز عقزوزت را نزمارر کیبززا و بزا اسزی ار بزه ب زمهای مزاره علزت متالمزت بززور را
اعال رارر
6ـ اتيه و ا ميم الرحها و برنامهها و بورجه و سازر پيش تارها و ارائه به مام عمومه جتت ااتاذ اصميم
7ـ اش يه کميیههای م ه ،موز ه و اتصصه برای نيه به اهماق مصوم
8ـ ـ اش ز يه کميیززه انق زبااله بززرای رسززيمگه بززه اتلمززات حرمززهای اعقززا مرک ز از  4نمززر از پيش سززواا مطبوعززااه
اسیا (اعم از عقو و غير عقو که سابقه حماقه  11سا سابقه مظاليت رسانه ای را یه با م
 9ـ اتيه و ا ميم رسیورالظمههای رابله و زيننامههای ماله و اقمزم به مام عمومه برای اصوز
11ـ اظيين نماز مه زا وکيه رر رارگاهها و مراج قانونه و سازر نتارها با حه اوکيه به غير
11ـ ـ اظيززين و مظرمززه ززاحبا امقززای ماززاز (از اعقززای هيززشت مززمزره و مززمزر بانززه) جتززت امییززاح حسززام ،انظقززار
قراررارها و اس ار اظتم ور
12ـ اموزض و واگذاری قسمیه از ابیيارات بزور بزه ا تا زه کزه رر اززن اساسز امه و ززا ززيننامزههزای اجراززه بانزه
اظرزف مه و حائ

راز با م

13ـ اناا سازر وظازف و ا اليمه کزه بزه موجز اززن اساسز امه مسزیقيما و ززا بزه اعیبزار اصزمی امزور بانزه بزه عتزمه
هيشت ممزره گذا یه مه است
14ـ انیتام و اتيه ر  ،سربرگ و متر متصوص بانه
15ـ اناا مراحه اراری عبت ا ييرات اساس امه رر مراج قانونه
ماده –34پخ از اشزيزم زقت انیتابزات اوسز نماز زمه اراره کزه مره ز

و ار زار اسزالمه اسزیا  ،انیقزا مسز وليت

از هيشت ممزره سابه به هيشت ممزره بظزمی و مراحزه عبزت قزانونه باززم ظزرق  11روز بظزم از ازارزخ قبزوله هيزشت مزمزره
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اناا و کليه اورام ،اس ار ،رماار ،حسامهزا ،متزر و موجزوریهزای بانزه مطبوعزات بزه هيزشت مزمزره جمززم اسزليم و پزخ
از عبت ا ييرات رر اراره عبت رکتها ،ارايبه ااتاذ ور اا امقاهای مااز مظرمه گررر
تبصره ـ رر ورت اسی اق زا اظلزه رر انازا امزور موضزو اززن مزاره اوسز هزر ززک از اعقزای هيزشت مزمزره و ززا
ممزر بانزه مطبوعزات ،مسزشله ابیزما از الرززه ميزاناه گيزری اراره کزه ار زار اسزیا حزه و مصزه مزه زور و رر زورت
عم حصو نیياه ،موضو به مراج قانونه و مقاکم ققازه ارجا مه ور
ماده –35مراا نقزه و انیقزا باززم زورتجلسزه زور و بزه امقزای اکآرززت اعقزای هيزشت مزمزره سزابه و اعقزای
هيشت مزمزره جمززم ،بازرسزا و نماز زمه اراره کزه مره ز

و ار زار اسزیا برسزم زورت مالزخ مزذکور جز اسز ار و

سوابه بانه مطبوعات مقموي بواهم بور
ماده –36کليه قراررارهزا و اسز ار مزاله اظتزم ور بانزه مطبوعزات براسزاا ززين نامزه مزاله بزا امقزای رئزيخ ززا نائز
رئيخ هيشت ممزره و ممزر بانه مظیبر است
ماده –37هيشت ممزره وظازف بزور را بزه زورت جمظزه انازا مزه رهزم و هزي ززک از اعقزا حزه نزمارر از ابیيزارات
هيشت به ا تازه اسیماره ک م مگر رر موارر باص که وکالت زا نماز مگه هيشت ممزره را را یه با م
مدير خانه مطبوعات
ماده  - 38هيزشت مزمزره م لزف اسزت بزرای اراره امزور بانزه مطبوعزات و اجزرای اصزميمات مازام عمزومه و هيزشت
ممزره از بين بور زا اعقای بانه مطبوعات ززک نمزر را بزرای مزمت رو سزا بزه ع زوا مزمزر انیتزام و حزمور ابیيزارات
وی را اظيين ک م
تبصره  -1ممزر بانه مطبوعات نمزهاوانزم رر عزين حزا رئزيخ هيزشت مزمزره نيز با زم ،مگزر بزا اکآرززت سزه چتزار
رای هيشت ممزره
تبصــره  - 2مززمزر بانززه مطبوعززات رر ززوراه ک زه عقززو هيززشت مززمزره نبا ززم ،م زهاوانززم بززمو را ززین حززه رأی رر
جلسات هيشت ممزره رکت ک م
مــاده  –39مززمزر بانززه مطبوعززات بززا ارزن مقززا اجرازززه بانززه مطبوعززات اسززت و رر حززمور ابیيززارااه کززه از الززرق
هيشت مزمزره بزه وی امزوزض مزهگزررر ،نماز زمه بانزه مطبوعزات مقسزوم زمه و عز
است
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وی از ابیيزارات هيزشت مزمزره

تبصره –6اگزر مزمزر بانزه مطبوعزات عقزو هيزشت مزمزره با زم ،روره مزمزرزت او از مزمت عقزوزی

رر هيزشت مزمزره

بيشیر نتواهم بور امّا انیتام مامر وی البه مقررات ازن اساس امه بالمان مهبا م
تبصره –2حقوم و م ازای ممزر بانه مطبوعات به وسيله هيات ممزره اظيين مه ور
ماده –41وظازف و ابیيارات به رح ززر است:
 –1ممزرزت امور اراری و اجرازه بانه مطبوعات
 –2نماز مگه قانونه بانه مطبوعات رر مراج رسمه و رر قبا ا تاص حقيقه و حقوقه
 –3اسیتما کارک ا بانه مطبوعات رر حمور ضواب و مصوبات و با اصوز هيشت ممزره
 –4ررزامت رربواست عقوزتها و اناا امور مربوع
 –5ررزامت و عبت ورورزهها و حه عقوزت اعقا
 –6برگ اری رورههای موز ه
 –7اتيه و ا ميم پي نوزخ زيننامه رابله هيشت ممزره و پيش تار ا ييرات و ا الحات بظمی
 – 8نگتماری رارازهها ،اموا  ،حسامها ،اس ار و رماار بانه مطبوعات
 –9اعما ابیيارااه که به ورت مورری زا مقطظه از جان هيشت ممزره به وی اموزض مه با م
 –11ارائه پيش تارهای ز رر زمي ه گسیرش و بتبور مظاليت های اظرزف مه به هيشت ممزره
 –11اتيه پي نوزخ ارازنامه ،بورجه و گ ارش ساليانه برای بررسه هيشت ممزره و ارسا

به ماام

 –12مور مظرمهنامه اعقا به رربواست میقاضه برای ابذ استيالت
 –13پيش تار برگ اری جلسه مام عمومه مومالظاره با ذکر عله موجه به هيشت ممزره
14ـ اناا سازر وظازف و ابیيارااه که رر حمور اساس امه و از سوی هيشت ممزره به وی مقو مه ور
بازرسان
ماده –41مام عمزومه عزاری رو نمزر از اعقزای بانزه مطبوعزات را بزرای مزمت ززک سزا مزاله بزه ع زوا بزازرا
ا له و زک نمر را به ع وا بازرا علهالبم انیتام مهک م اا اناا وظيمه نماز م
تبصره –1انیتام مامر بازرا /بازرسا بالمان است
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تبصره –2رر ورت موت ،مم وعيزت قزانونه ،از رسزت رار

زراز و ززا اسزیظمای هزر ززک از بازرسزا  ،هيزشت مزمزره

ظرق ره روز بازرا علهالبم را برای بقيه ممت باقه مانمه روره بازرسا رعوت مهک م
تبصــره –3اززا زمززانه کززه بززازرا جمزززم انیتززام و بززه کززار مشز و نشززمه ،بززازرا قبلززه کماکززا رر مسز وليت بززور
بواهم بور
تبصــره –4حززهال حمززه و پززاراش بازرسززا انیتززابه ومززه زززيننامززه مززاله مصززوم مامز عمززومه ،اظيززين و پررابززت
مه ور
ماده –42وظازف بازرا /بازرسا به رح ززر است :
 –1نمارت مسیمر بر انطبزام نقزوه اراره امزور بانزه مطبوعزات و عمليزات انازا

زمه بزا اساسز امه ،قزوانين و مقزررات و

رسیورالظمهها
 –2رسززيمگه بززه حسززامهززا ،رمززاار ،اس ز ار ،ززورتهززای مززاله از جملززه ارازنامززه و حسززامهززای سززور و ززززا  ،بورجززه
پيش تاری و گ ارشهازه که اوس هيشت ممزره زا ممزر بانه مطبوعات اتيه مه است
 –3رسيمگه به

ازات اعقا و ارازه گ ارش به مام عمومه

 –4رار اذکر کیبه اتلمات ورت گرمیه به هيشت ممزره و ممزر بانه مطبوعات و اقاضای رم

ها

 –5نمارت بر اناا حسابرسه و گ ارش نیياه رسيمگهها به مام عمومه و مراج ذزرب
 –6گ ارش هرگونه اتلف هيشت ممزره و زا ممزر بانه مطبوعات از ممار اساس امه و زيننامهها به مام عمومه
 –7اقاضای اش يه جلسه مومالظاره مام عمومه رر ورت ل و
تبصره– بازرا /بازرسا مهاوان م بمو را ین حه رأی رر جلسات هيشت ممزره رکت ک م
فصل پنجم – شرايط عضويت
مــاده –43کليززه ززاغال مطبوعززات ،پازگززاههززای ببززری و نماز ززمگههززا و سرپرسززیههززای روزنامززههززای سراسززری و
ببرگز اریهززا کززه رر بتز

اقرزرزززه و رر قالز

ز ه ا ززله و مسززیمر مظاليززت مززهک ززم (اعززم از ببرنگززار ،ربيرگززروه،

مظاو ربيرگروه ،مظاو سزرربير ،سزرربير ،گراميسزت ،ع زاا ،ممزرمسزلو و زاح امیيزاز کزه رارای زراز زززر با ز م
مهاوان م به عقوزت بانه و زا هيشت ممزره رر ز م:
 –1را ین اابظيت جمتوری اسالمه ازرا
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 –2امزن به ز ه از ارزا به رسميت ابیه مه رر قانو اساسه
 -3پازب می به قانو اساسه بوزژه ا و ب يارزن
 –4عم ا یتار به مسار ابالقه
 –5را ین حماقه ممرك کار اسه زا مظار
 –6اقامت را ین رر حوزه مظاليت بانه مطبوعات زا واق بور رمیر مرک ی رسانه میبو رر

مقه

 –7بربورراری از حماقه ززک سزا سزابقه ا زی ا ا زله و مسزیمر بيمزهای رسزانهای (م یتزه بزه هزر مامز عمزومه
رر ز ه از نشرزات چاپه زا ال یرونيک و زا نماز مگه روزنامههای سراسری و ببرگ اریها
 -8ارازه پروانه مظاليت رمیر برای نماز مگه زا سرپرسیه رسانههای سراسری
 –9ارازه برگه عم سو پيشي ه و نما ین مق وميت کيمری موعر (مقروميت از حقوم اجیماعه)
 –61قبو و اظتم اجرای مقررات ازن اساس امه و مصوبات قانونه بانه مطبوعات
 -11امقای ميآام نامه ابالم حرمه ای
تبصــره  : 1ززرع بيمززه بززرای ززاح امیيززاز ،مززمزر مسززوو و زززا سرپرسززیا و نماز ززمگا نشززرزات سراسززری ال امززه
نيست
تبصــره  -2ارازززه گززواهه عززم سو پيشززي ه و مززمرك اقصززيله بززرای ززاحبا امیيززاز – مززمزرا مسززلو و روزنامززه-
نگززارانه کززه از هيززشت ززمور کززارت حرمززهای

روزنامززهنگززاری (موضززو رسززیورالظمه ززمور کززارت حرمززهای

روزنامهنگاری کارت حرمهای ررزامت کررهانم ضروری نيست
تبصــره  -3رر ززوراه کززه هززر عقززو رر الززو مززمت عقززوزت بززور حززماقه ز ززه از ززراز بززا را ماقززم ززور زززا
مشت

ور از ابیما ماقم

بوره ،عقزوزت وی ازا رمز

ل زو مزه زور چ اننزه مزرر ،عقزو هيزشت مزمزره ززا بزازرا

با م عقوزت زا مسلوليت وی ني پازا مهزابم
تبصره  -4رارا بور حماقه ممرك اقصزيله کار اسزه ززا مظزار
اراره که مره

و ار ار اسالمه زک مقط اقصيله مقاسبه مهگررر
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(بزه ازای هزر  7سزا مظاليزت رسزانهای بزه اائيزم

دارند زا

تبصره  - 5رر مورر ب م  7و برای کسانه که بيمه غيررسانها
مظرمهنامه رسانه به همراه ممارك مربوع به بيمه و اشزيم اراره که مره

مومهای بازنشسیگه پررابت مه ور،

و ار ار اسالمه اسیا کمازت مهک م سقف ازن

اظمار برای رسانهها بر اساا جمو ززر بواهم بور
روزنامه ها =  6نفر
رماار سرپرسیه روزنامه ها و ببرگ اری ها = 4نفر
همیه نامه ها و سازت های ببری =  4نفر
سازر نشرزات =  2نفر
برای ازن رسانهها ،نشرزه چاپه ،اعزال و زو نيمزه از زمارگا مزورر انیمزار الزه ز سزا گذ زیه و نشزرزه ال یرونيزک
(ببرگ اری زا پازگاه ببری رر حا مظاليت با م و همن ين واق بور رمیر مرک ی رسانه رر اسیا ضروری است
تبصره  – 6امرار ززر با مظرمه اح امیياز رسزانه مظزا مزه اوان زم بزه عقزوزت امیتزاری بانزه رر ز زم (رسزانه مظزا ،
نشرزه ای است که رر سه ماه م یته به زمور مظرمزه نامزه ،بزه الزور مراز بزر اسزاا روره انیشزار مصزوم بزور م یشزر
مه با م و رر مورر رسانه های مقای ماازی ني اسیمرار انیشار مطال رر ازن ممّت رعازت مه با م :
 -1امراری که به ع وا راب ببری ،میرجم ،وزراسیار زا نوزس مه با

رسانه هم اری مهک م

 -2امراری که رر سمت های ببری زا اقرزری ا ی ا را یه انم و ارك مظاليت حرمه ای نموره انم
 -3روزنامه نگارا زار زا پاره وقت کزه ز ه ا زله و مسزیمر نزا روزنامزه نگزاری نيسزت (مشزروع بزه انیشزار حزماقه
 22مطل رر ما له ز سا
 -4مشززاغه مززراب بززا رسززانه از جملززه چززاو ،اوزز ز  ،مززروش ،بززممات م ززه ،وز زیززوری و هم ززارا اراری اززا اش ز يه
رسمه

وق اتصصه

تبصره  -7اعقای امیتاری از پررابت ورورزه و حه عقوزت مظاق هسی م
تبصره  -8اعقای امیتزاری از اسزتيالت و بزممات بانزه مطبوعزات مزهاوان زم بتزرهم زم زونم امزا ام زا نزام ری رر
انیتابات زا رای رار به هيات ممزره را نمارنم

11

تبصره  -9اسامه اعقای بانه باززم رر پازگزاه االزال رسزانه بانزه بزه ام يزک نزا و نزا بزانوارگه ،نزا رسزانه ،سزمت
رر رسانه ،اارزخ عقوزت رر بانه ،سزابقه پررابزت بيمزه اوسز رسزانه /رسزانههزا م یشزر و مرابزا بزه روزرسزانه زور رر
مشتصات اعقای امیتاری رر مترست جماگانه ني بالمان است
تبصـره  -11هزي کزخ نمزهاوانزم رر بززي

از ززک بانزه مطبوعزات عقزو ززور مگزر

کزه از عقزوزت ززک بانززه

مسیظمه و رر بانه مطبوعات اسیانه رزگر ،عقوزت زابم
مــاده – 44احیسززام زززک مقطز اقصززيله بززا ار بززرای جانبززازا و همن ززين بززه ازای هززر  7سززا بززرای امززراری کززه
رارای سابقه مميم کاری رر حوزه رسانه با م (به اشزيم اراره که مره

و ار ار اسالمه اسیا

ماده  -45راز ابیصا ه برای بازرسه و عقوزت رر هيشت ممزره ني به رح ززر است:
 –1عقوزت رر بانه مطبوعات
 –2را ین حماقه  21سا سن
ماده  -46سرمازه و م اب رر مم بانه مطبوعات عبارا م از:
 -1سرمازه بانه مطبوعات رر ابیمای ااسيخ مبلغ ره ميليو رزا است که از سوی هيات م سخ اامين مهگررر
 –2ورورزه برای هر زک از اعقا به مي ا روزست ه ار رزا
 –3حه عقوزت سا نه به ميز ا روزسزت هز ار رززا کزه بزه زورت پررابزت ال یرونيزک و ززا رر قبزا ابزذ رسزيم از
سوی عقو پررابت مه ور
 –4کمکهای رولیه زا غير رولیه
 –5ترزه کالاها و رورههای موز ه
 -6قراررارهای رسانه ای با مراک رولیه و غيررولیه رر چارچوم اساس امه
تبصره  -1هرگونه ا يير رر مي ا ورورززه و حزه عقزوزت م زوع بزه پيشز تار هيزشت مزمزره و اصزوز مامز عمزومه
است
تبصره -2کليزه ررزامزت هزای نقزمی و غيرنقزمی پزخ از عبزت رر رمزاار مزاله و عبزت امزوا قابزه اسزیماره و بررا زت
بواهم بور
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تبصره  -3چ اننزه هزر ززک از اعقزا  ،حزه عقزوزت بزور را پررابزت ن زم و پزخ از رو بزار (بزا ما زله حزماقه ززک
ماه ابطار کیبه ني اسوزه ن زم ،عقزوزت وی رر بانزه مطبوعزات ل زو مزه زور و عقزوزت مازمر وی مسزیل اصزوز
هيشت ممزره است
ماده  –47ابیمای سا ماله او مروررزن و انیتای

بر اسم مماه هما سا بواهم بور

ماده –48رر اتيه و ا ميم اسز ار حسزابماری و رمزاار قزانونه و زورتهزای مزاله ،رعاززت ا زو و مزواززن و قزوانين و
مقررات جاری ال امه است
ماده –49کليه ررزامزتهزا ،هزمازا و کمزکهزای بالعزو

رر زوراه کزه از الزرق اعطزا ک زمه بزرای مصزرق با زه

اظيين نشمه با م ،اگر نقمی با زم بزه حسزام بانزه وارزز مزه زور و اگزر غيرنقزمی با زم ،اقزوزم و بزه حسزام رر مزمها
م مور بواهم م
ماده  –51رر زورت انقزال بانزه ،کليزه امزوا و راراززههزای م قزو و غيرم قزو و موجزوری حسزام هزای بزان ه
بانه مطبوعات ،میظله به اراره که مره

و ار ار اسالمه اسیا بواهم بور

تبصره– رر ورت اشز يه مازمر بانزه مطبوعزات ،اززن امزوا و راراززههزا برابزر وراالسزه ا ميمزه عي زا رر ابیيزار
هيشت ممزره قانونه جمزم قرار مهگيرر
ماده  –51رر موارر پي بي ه نشمه رر ازن اساس امه ،قوانين جاری کشور ،مالك عمه بواهم بور
مــاده  -52ازززن اساس ز امه رر  12مززاره رر مام ز عمززومه عززاری /مززومالظززاره مززور

ب زه اصززوز

رسيمه است
محل امضاء:

رئيس

منشي

نايب رئيس
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ناظران

