در راستای اجرای فصل دوم اساسنامه انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران  -که از این
پس "انجمن" نامیده می شود  -آیین نامه شرایط عضویت ،تعلیق و سلب عضویت به شرح مواد
آتیه در تاریخ  1400/02/26به تصویب اعضای هیات مدیره رسید:

 - 1هر شخص حقیقی یا حقوقی بخش خصوصی که شرایط عضویت در انجمن را داشته باشد ،می
تواند با مراجعه به دبیرخانه انجمن یا سایت انجمن و ارائه یا بارگذاری در سایت مدارک زیر
تقاضای عضویت نماید:

الف) کارت ملی و شناسنامه و کپی کامل آنها ( صاحب امتیاز یا عالی ترین مقام شخص حقوقی که
صاحب امتیاز رسانه است)
در صورتی که صاحب امتیاز شخص حقوقی باشد ،نامه رسمی و مهر و امضا شده توسط عالی ترین
مقام دارای حق امضا و نیز کپی روزنامه رسمی و اساسنامه نیز باید به دبیرخانه تحویل شود.
ب) پروانه فعالیت پایگاه خبری صادره از سوی هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی که دستکم  3سال کامل از تاریخ صدور آن گذشته باشد
ج) مجوز دفتر مرکزی فعالیت پایگاه خبری در استان تهران
د) اسناد مثبته که دال بر فعالیت مستمر در طول سه سال گذشته باشد
ه) فرم تقاضای عضویت ،قبول و تعهد به اجرای مقررات اساسنامه ،تصمیمات و مصوبات قانونی
ارکان انجمن
و) ارائه اسناد افراد بیمه شده توسط پایگاه خبری نزد سازمان تامین اجتماعی (حداقل  8نفر) که
دستکم سابقه پرداخت یک سال حق بیمه داشته باشند
تبصره بیمه اقوام درجه یک در عداد بیمه شدگان محسوب نمی گردد

- 2بعد از دریافت مدارک توسط دبیرخانه و ارائه رسید توسط دبیر (یا هر مسوولی که مجاز از
سوی دبیر باشد) تقاضا به هیات مدیره ارجاع می شود.
رئیس هیات مدیره موظف است تقاضای مطروحه و مدارک منضم آن را ظرف حداکثر یک ماه در
جلسه هیات مدیره مطرح نماید .چنانچه اکثریت اعضای حاضر در جلسه ،با تقاضای عضویت
موافقت نمایند ،وی می تواند با پرداخت حق عضویت به شرح مواد اتیه ،عضو انجمن شود.

پس تصمیم گیری در هیات مدیره ،دبیرخانه نتیجه را اعم از مثبت و منفی ،ظرف مدت  10روز
کاری کتب ًا  /از طریق ایمیل معرفی شده در سیستم به متقاضی اعالم می کند .

 3چنانچه با عضویت موافقت شده باشد ،شخص متقاضی باید عالوه بر پرداخت ورودیه ظرفمدت یک ماه ،حق عضویت سه ماهه را به صورت یکجا به حساب بانکی انجمن واریز و رسید آن را
به خزانه دار تحویل دهد و رسید بگیرد .آغاز عضویت بعد از پرداخت این مبلغ خواهد بود .
در صورتی که در مهلت مقرر واریز انجام نشود ،متقاضی ،منصرف شناخته و پرونده تقاضا مختومه
می شود .با این حال ،وی حق دارد بار دیگر تقاضای خود را از ابتدا مطرح و پیگیری نماید.

در صورتی که با تقاضای عضویت موافقت نشود ،متقاضی حق دارد شکایت خود را کتب ًا به دبیرخانه
تقدیم و رسید بگیرد .دبیر موظف است مراتب را کتبا و منضم به شکایت مطروحه ظرف یک ماه به
رئیس هیات مدیره تقدیم کند .هیات مدیره نیز موظف است موضوع را در اولین جلسه مجمع
عمومی عادی مطرح نماید .رای مجمع با حد نصاب " 50درصد به عالوه یک" حاضرین ،قطعی
است.
با این حال ،متقاضی می تواند بعد از تحقق شرایط عضویت بار دیگر تقاضای عضویت دهد.

 - 4اعضا موظف هستند در هفته پایانی هر ماه مبلغ  10میلیون ریال به حساب انجمن واریز کنند.
این مبلغ ،با مصوبه مجمع عمومی در هر سال قابل تغییر است.

تعلیق یا لغو عضویت

 - 5در صورتی که هر یک از اعضا خواهان استعفا از انجمن باشد ،تقاضای خود را به دبیرخانه
انجمن تحویل می دهد و رسید می گیرد یا در سایت انجمن ثبت نام می کند و بالفاصله مستعفی
شناخته می شود و نیازی به قبول آن از سوی هیچ کدام از ارکان انجمن نیست.
مع الوصف ،شخص مستعفی ،مسوول تعهداتی است که تا قبل از استعفا طبق اساسنامه و مصوبات
و مقررات انجمن بر عهده داشته است.
ماده  - 9چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر  3ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق
عضویت خودداری نماید  ،از طرف خزانهدار به وی اخطار کتبی داده میشود  .چنانچه از تاریخ
اخطار ،حداکثر ظرف یک ماه بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ،
با تصویب هیات مدیره ،عضویت شخص مذکوردرانجمن صنفی ،به حالت تعلیق در می آید  .اخراج
یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی میباشد .
تبصره  -تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر ،با هیأت مدیره خواهد بود .

 - 8در صورت از دست دادن شرایط عضویت ،بسته به نوع شرایط  ،طبق بندهای زیر عمل خواهد
شد:

) 1-8از دست دادن تابعیت ایران :لغو عضویت
) 2-8انحالل پایگاه خبری به هر علت :لغو عضویت
) 3-8تغییر صاحب امتیاز :صاحب امتیاز جدید می تواند ظرف 3ماه بعد از تغییر ،تمایل کتبی خود
مبنی بر ادامه عضویت ضمن تکمیل فرم عضویت در انجمن را به دبیرخانه تحویل دهد و رسید
بگیرد و اال عضو تلقی نمی گردد .در هر صورت ،رسانه مذکور تا تعیین تکلیف نهایی ،ملزم به
پرداخت حق عضویت است.
تبصره :اگر صاحب امتیاز پیشین ،عضو اصلی یا علی البدل هیات مدیره بوده یا بازرس باشد،
صاحب امتیاز جدید جانشین وی در هیات مدیره نخواهد شد.
) 4-8انتقال دفتر مرکزی پایگاه خبری به خارج از استان تهران :در یک سال اول عضویت تعلیق
می شود و چنانچه دفتر مرکزی به استان تهران بازنگردد ،عضویت لغو می شود .در مدت تعلیق،
پرداخت حق عضویت الزامی نخواهد بود.
) 5-8در صورت توقف فعالیت پایگاه خبری :ابتدا به مدت  6ماه ،عضویت تعلیق و در صورت ادامه
توقف ،عضویت لغو می شود.در مدت تعلیق ،پرداخت حق عضویت الزامی نخواهد بود.مرجع
تشخیص توقف و ادامه فعالیت هیات مدیره می باشد.
) 6-8کسری بیمه شدگان :در صورتی که تعداد بیمه شدگان سه ماه متوالی به زیر  4نفر برسد
عضویت لغو می شود تشخیص به عهده هیات مدیره خواهد بود.
تبصره :1بیمه  ،همسر و فرزندان والدین کارفرما و خواهر و برادر  ،در عداد بیمه شدگان  4نفر فوق
الذکرمحاسبه نمی شوند.
تبصره :2اعضا موظف اند ساالنه گزارش مستند خود از تعداد بیمه شدگان را به تفکیک ماه ،به
دبیرخانه ارائه کنند.
تبصره :3هر عضوی که مشمول هر کدام از بندهای کسری بیمه شدگان شود ،موظف است ،مراتب
را حداکثر ظرف یک ماه کتباً به دبیرخانه انجمن گزارش کند و رسید بگیرد .

) 7-8آرای قطعی قضایی :چنانچه طبق آرای قطعی قضایی کسی از عضویت در انجمن ها محروم
شود ،عضویت وی لغو می شود.
تبصره :شخصی که مشمول این بند می شود ،باید بالفاصله بعد از قطعیت حکم ،استعفا دهد یا
مراتب محرومیت قضایی خود را به دبیرخانه اعالم نماید و بالفاصله بعد از این اعالم ،عضویت وی،
لغو شده تلقی می شود .

) 8-8عدم رعایت مفاد اساسنامه و توصیهها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن :تعلیق
عضویت به تشخیص هیات مدیره و ارجاع به اولین جلسه مجمع عمومی .
چنانچه اکثریت اعضای مجمع رای به لغو عضویت دهند ،تصمیم متخذه ،قطعی است و اال عضو
مذکور ،رفع تعلیق می شود.هرگونه تغییر در پایگاه خبری می بایست به اطالع هیات مدیره برسد.
هر عضوی که تعلیق می گردد می بایست حق عضویت خود را پرداخت نماید.

 - 9چنانچه هر کدام از اعضای انجمن ،عضو یا اعضایی را فاقد هر کدام از شرایط عضویت بداند،
می تواند شکایت کتبی خود را نسبت به عضویت وی تقدیم دبیر هیات مدیره کند .رئیس هیات
مدیره موظف است ظرف حداکثر  2ماه موضوع را در هیات مدیره مطرح کند و با چهار پنجم آرای
حاضرین در جلسه ،تصمیم گیری نماید .آرای هیات مدیره می تواند یکی از صور زیر باشد:
رد شکایت و بقای وضع موجود عضوی که از او شکایت شده بودتعلیق عضویت و ارجاع به مجمع-دادن فرصت اصالح به عضو مورد شکایت برای رفع نقص

حکم مذکور باید ظرف  20روز کتبا به شاکی و متشاکی ابالغ شود.

در هر حال شاکی یا متشاکی می توانند ظرف  20روز کاری ،اعتراض خود به حکم صادره را کتبا
و در قبال دریافت رسید تحویل دبیرخانه دهند .هیات مدیره موظف است ،موضوع اختالفی را در
مجمع عمومی و با دادن  15دقیقه وقت به طرفین برای دفاع در مجمع ،مطرح کند و رای گیری
نماید .تصمیم مجمع با آرای اکثریت حاضرین قطعی است.

