
 نیکه از ا -استان تهران  یخبر یها گاهیپا یفصل دوم اساسنامه انجمن صنف یاجرا یدر راستا

به شرح مواد  تیو سلب عضو قیتعل ت،یعضو طینامه شرا نییآ -شود  یم دهینام "انجمن"پس 

 :دیرس رهیمد اتیه یاعضا بیبه تصو 1400/02/26 خیدر تار هیآت

 

 یدر انجمن را داشته باشد، م تیعضو طیکه شرا یبخش خصوص یحقوق ای یقیهر شخص حق - 1

 ریمدارک ز تیدر سا یبارگذار یا انجمن و ارائه تیسا یا انجمن رخانهیتواند با مراجعه به دب

 :دینما تیعضو یتقاضا

 

که  یمقام شخص حقوق نیتر یعال ای ازیکامل آنها ) صاحب امت یو شناسنامه و کپ ی( کارت ملالف

 (رسانه است ازیصاحب امت

 نیتر یو مهر و امضا شده توسط عال یباشد، نامه رسم یشخص حقوق ازیکه صاحب امت یصورت در

 .شود لیتحو رخانهیبه دب دیبا زیو اساسنامه ن یروزنامه رسم یکپ زیحق امضا و ن یمقام دارا

ت وزارت فرهنگ و ارشاد نظارت بر مطبوعا اتیه یصادره از سو یخبر گاهیپا تی( پروانه فعالب

 صدور آن گذشته باشد خیسال کامل از تار 3که دستکم  یاسالم

 در استان تهران یخبر گاهیپا تیفعال ی( مجوز دفتر مرکزج

 مستمر در طول سه سال گذشته باشد تی( اسناد مثبته که دال بر فعالد

 یو مصوبات قانون ماتیمقررات اساسنامه، تصم یقبول و تعهد به اجرا ت،یعضو ی( فرم تقاضاه

 ارکان انجمن

نفر( که  8)حداقل  یاجتماع نینزد سازمان تام یخبر گاهیشده توسط پا مهی( ارائه اسناد افراد بو

 داشته باشند مهیسال حق ب کیدستکم سابقه پرداخت 

 بیمه اقوام درجه یک در عداد بیمه شدگان محسوب نمی گردد تبصره



که مجاز از  یهر مسوول ای) ریتوسط دب دیو ارائه رس رخانهیمدارک توسط دب افتیبعد از در -2

 .شود یارجاع م رهیمد اتیباشد( تقاضا به ه ریدب یسو

ماه در  کیمطروحه و مدارک منضم آن را ظرف حداکثر  یموظف است تقاضا رهیمد اتیه سیرئ

 تیعضو یحاضر در جلسه، با تقاضا یاعضا اکثریت . چنانچه دیمطرح نما رهیمد اتیجلسه ه

 .عضو انجمن شود ه،یبه شرح مواد ات تیتواند با پرداخت حق عضو یم یو ند،یموافقت نما

 

روز  10ظرف مدت  ،یرا اعم از مثبت و منف جهینت رخانهیدب ره،یمد اتیدر ه یریگ میتصم پس

  .کند یاعالم م یبه متقاض ستمیشده در س یمعرف لیمیا قیکتبًا / از طر یکار

 

ظرف  عالوه بر پرداخت ورودیه دیبا یموافقت شده باشد، شخص متقاض تیعضوچنانچه با  3-

آن را  دیو رس زیانجمن وار یبه حساب بانک کجایسه ماهه را به صورت  تیماه، حق عضو کیمدت 

  .مبلغ خواهد بود نیبعد از پرداخت ا تی. آغاز عضوردیبگ دیدهد و رس لیبه خزانه دار تحو

منصرف شناخته و پرونده تقاضا مختومه  ،یانجام نشود، متقاض زیر وارکه در مهلت مقر یصورت در

 .دینما یریگیخود را از ابتدا مطرح و پ یتقاضا گریحق دارد بار د یحال، و نیشود. با ا یم

 

 رخانهیخود را کتبًا به دب تیحق دارد شکا یموافقت نشود، متقاض تیعضو یکه با تقاضا یصورت در

ماه به  کیمطروحه ظرف  تیموظف است مراتب را کتبا و منضم به شکا ریدب. ردیبگ دیو رس میتقد

جلسه مجمع  نیموظف است موضوع را در اول زین رهیمد اتیکند. ه میتقد رهیمد اتیه سیرئ

 یقطع  ن،یحاضر "کیدرصد به عالوه  50"مجمع با حد نصاب  ی. رادیمطرح نماعادی  یعموم

 .است

 .دهد تیعضو یتقاضا گریبار د تیعضو طیتواند بعد از تحقق شرا یم یحال، متقاض نیا با

 



کنند.  زیبه حساب انجمن وار الیر ونیلیم 10هر ماه مبلغ  یانیاعضا موظف هستند در هفته پا - 4

 .است رییدر هر سال قابل تغ یمبلغ، با مصوبه مجمع عموم نیا

 

  تیلغو عضو ای قیتعل

 

 رخانهیخود را به دب یاز اعضا خواهان استعفا از انجمن باشد، تقاضا کیکه هر  یدر صورت - 5

 یو بالفاصله مستعف یا در سایت انجمن ثبت نام می کند ردیگ یم دیدهد و رس یم لیانجمن تحو

 .ستیکدام از ارکان انجمن ن چیه یبه قبول آن از سو یازیشود و ن یشناخته م

است که تا قبل از استعفا طبق اساسنامه و مصوبات  یمسوول تعهدات ،یالوصف، شخص مستعف مع

 .و مقررات انجمن بر عهده داشته است

ماه بعد از موعد مقرر از پرداخت حق  3چنانچه هر یک از اعضا در مدت حداکثر  - 9ماده 

شود . چنانچه از تاریخ دار به وی اخطار کتبی داده میعضویت خودداری نماید ، از طرف خزانه

بدون عذر موجه اقدام به پرداخت حق عضویت عقب افتاده ننماید ،   ماهاخطار، حداکثر ظرف یک 

مدیره، عضویت شخص مذکوردرانجمن صنفی، به حالت تعلیق در می آید . اخراج  با تصویب هیات

 باشد . یا قبول مجدد عضویت آنان از اختیارات مجمع عمومی عادی می

 تشخیص موجه بودن عذر اعضای مورد نظر، با هیأت مدیره خواهد بود .  -تبصره 

 

 

عمل خواهد  ریز ی، طبق بندهارایط ش بسته به نوع  ت،یعضو طیدر صورت از دست دادن شرا - 8

 :شد

 



 تی: لغو عضورانیا تیاز دست دادن تابع (8-1

 تیبه هر علت: لغو عضو یخبر گاهیانحالل پا (8-2

خود  یکتب لیتما ر،ییماه بعد از تغ3تواند ظرف  یم دیجد ازی: صاحب امتازیصاحب امت رییتغ (8-3

 دیدهد و رس لیتحو رخانهیدر انجمن را به دب ضمن تکمیل فرم عضویت تیبر ادامه عضو یمبن

ملزم به  ،یینها فیتکل نییدر هر صورت، رسانه مذکور تا تع .عضو تلقی نمی گردد و اال ردیبگ

 .است تیحق عضو تپرداخ

باشد، یا بازرس بوده  رهیمد اتیهاصلی یا علی البدل عضو  ن،یشیپ ازی: اگر صاحب امتتبصره

 .نخواهد شد رهیمد اتیدر ه یو نیجانش دیجد ازیصاحب امت

 قیتعل تیسال اول عضو کیبه خارج از استان تهران: در  یخبر گاهیپا یانتقال دفتر مرکز (8-4

 ق،یشود. در مدت تعل یلغو م تیبه استان تهران بازنگردد، عضو یشود و چنانچه دفتر مرکز یم

 .نخواهد بود یالزام تیپرداخت حق عضو

و در صورت ادامه  قیتعل تیماه، عضو 6: ابتدا به مدت یخبر گاهیپا تیدر صورت توقف فعال (8-5

مرجع .نخواهد بود یالزام تیپرداخت حق عضو ق،یشود.در مدت تعل یلغو م تیتوقف، عضو

 تشخیص توقف و ادامه فعالیت هیات مدیره می باشد.

نفر برسد  4سه ماه متوالی به زیر  شدگان مهیکه تعداد ب یتشدگان: در صور مهیب یکسر (8-6

 به عهده هیات مدیره خواهد بود.خیص تش عضویت لغو می شود

نفر فوق  4شدگان  مهیدر عداد ب ،خواهر و برادر  والدین کارفرما و، همسر و فرزندان  مهی: ب1تبصره

 .شوند یمحاسبه نمالذکر

ماه، به  کیشدگان را به تفک مهیمستند خود از تعداد ب: اعضا موظف اند ساالنه گزارش 2تبصره

 .کنندارائه  رخانهیدب

شدگان شود، موظف است، مراتب  مهیب یکسر یکه مشمول هر کدام از بندها ی: هر عضو3تبصره

   .ردیبگ دیانجمن گزارش کند و رس رخانهیماه کتباً به دب کیرا حداکثر ظرف 



در انجمن ها محروم  تیاز عضو یکس ییقضا یقطع یطبق آرا : چنانچهییقضا یقطع یآرا (8-7

 .شود یلغو م یو تیشود، عضو

 ایحکم، استعفا دهد  تیبالفاصله بعد از قطع دیشود، با یبند م نیکه مشمول ا ی: شخصتبصره

 ،یو تیاعالم، عضو نیو بالفاصله بعد از ا دیاعالم نما رخانهیخود را به دب ییقضا تیمراتب محروم

  .شود یم یلغو شده تلق

 

 قیها و تصمیمات قانونی هریک از ارکان انجمن: تعلاساسنامه و توصیه عدم رعایت مفاد (8-8

  .یجلسه مجمع عموم نیو ارجاع به اول رهیمد اتیه صیبه تشخ تیعضو

است و اال عضو  یمتخذه، قطع میدهند، تصم تیبه لغو عضو یمجمع را یاعضا اکثریت  چنانچه

 هرگونه تغییر در پایگاه خبری می بایست به اطالع هیات مدیره برسد..شود یم قیمذکور، رفع تعل

 هر عضوی که تعلیق می گردد می بایست حق عضویت خود را پرداخت نماید.

 

بداند،  تیعضو طیرا فاقد هر کدام از شرا ییاعضا ایانجمن، عضو  یچنانچه هر کدام از اعضا - 9

 اتیه سیکند. رئ رهیمد اتیه ریدب میتقد یو تیخود را نسبت به عضو یکتب تیتواند شکا یم

 یمطرح کند و با چهار پنجم آرا رهیمد اتیماه موضوع را در ه 2موظف است ظرف حداکثر  رهیمد

 :باشد ریاز صور ز یکیتواند  یم رهیمد اتیه ی. آرادینما یریگ میدر جلسه، تصم نیحاضر

   شده بود تیکه از او شکا یوضع موجود عضو یو بقا تیرد شکا -

 و ارجاع به مجمع تیعضو قیتعل -

 رفع نقص یبرا تیبه عضو مورد شکااصالح دادن فرصت  -

 

 .ابالغ شود یو متشاک یروز کتبا به شاک 20ظرف  دیمذکور با حکم



اعتراض خود  به حکم صادره را کتبا  ،یروز کار 20توانند ظرف  یم یمتشاک ای یهر حال شاک در

را در  یموظف است، موضوع اختالف رهیمد اتیدهند. ه رخانهیدب لیتحو دیرس افتیو در قبال در

 یریگ یدفاع در مجمع، مطرح کند و را یبرا نیوقت به طرف قهیدق 15و با دادن  یمجمع عموم

 است. یقطع نیحاضراکثریت  یمجمع با آرا می. تصمدینما


