فصل اول کلیات و اهداف
مادهی  -نام :نام گروه «هزارتو مجمع هواداران هنر و ادبیات ژانری است» و از این به بعد در این
متن تحت عنوان «هزارتو» از آن یاد میشود
تبصره  : -نام «هزارتو» توسط هیأت مؤسسان انتخاب شده و فاقد هرگونه بار معنایی یا حقوقی
است

مادهی -تاریخچه« :هزارتو» در تاریخ

دی ماه

یک هزار و سیصد و نود و دو ،پس از انحالل

فانتزی فنز و فنزین (فرومهای هواداری) ،توسط اعضای این گروههای جداگانه و با همراهی چند تن
از اعضای آکادمی فانتزی(گروه هنر و ادبیات گمانهزن) تشکیل شده است
سایت این گروه به صورت آزمایشی در تابستان و پاییز

و بهار

بر خط شد

مادهی  -نوع فعالیت« :هزارتو» تشکلی غیر دولتی ،غیر سیاسی و مستقل است که به هیچ حزب،
گروه ،ارگان و جناحی وابستگی ندارد و تنها در چهارچوب اهداف و موضوعات ذکر شده در اساسنامه
ال خصوصی و بدون جهت
و بر اساس قوانین جمهوری اسالمی ایران فعالیت میکند« .هزارتو» کام ا
گیری سیاسی بوده و تحت حمایت هیچ مؤسسه و یا شرکتی اعم از دولتی و یا غیردولتی نمیباشد

مادهی  -مکان« :هزارتو» وبگاهی برخط و مجازی است
مادهی  -مدت فعالیت :مدت فعالیت «هزارتو» از تاریخ تأسیس برای مدت نامحدود میباشد
مادهی  -تابعیت« :هزارتو» تابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران اعالم میدارند
مادهی -دارایی :دارایی «هزارتو» عبارت است از یک مجموعه سایت به آدرس

که بر روی

فضایی به میزان گیگابایت با سرورهای شرکت نتافراز ،به آدرس:

میزبانی می

شود

مادهی  -اهداف
  :آشنایی فارسیزبانان با ادبیات ژانری  :همکاری با نهادها و ارگانهای مردمی ،غیردولتی و دولتی و اشخاص در راستای گسترشفرهنگ کتابخوانی به خصوص ادبیات ژانری
: -ایجاد فضایی مطمئن جهت تولید محتوای ژانری از جمله مقاالت ،داستانها و ترجمهی آثار

مادهی  -فعالیتها
  :ایجاد فضای مناسب جهت بحث و تبادل نظر عالقمندان ادبیات ژانری  :ایجاد فضای مناسب جهت تولید داستانهای ژانری به زبان فارسی با تأسیس کارگاه داستاننویسی و نقد داستانها
  :برگزاری جلسات عمومی برخط هفتگی برای خوانش داستان و بحث و تبادل نظر  :ترجمهی کتاب ،مقاله و هرنوشته ای ،مرتبط با اهداف سایت.  :برگزاری مسابقات داستاننویسی برخط با هدف گسترش تولید محتوای ژانری به زبان فارسی : -تالش به منظور به چاپ کاغذی رساندن آثار مرغوب تولید شده در «هزارتو».

  :همکاری توأم با حسن نیت با تمامی گروههای ادبی فعال در حوضهی ادبیات ژانری با التفات بهحفظ استقالل «هزارتو».
مادهی الحاقی -اقمار «هزارتو»:
بیان ماده کلیهی اقمار پیش بینی شده هزارتو تابع گروه «هزارتو» بوده و مشمول مادهی و می
شوند
فصل دوم ساختار
مادهی  -هیأت مؤسس
هیأت مؤسس هزارتو عبارت اند از محمدرضا ایدرم سعید تیموری فرزاد خلیلیان فرزین سوری
 ارس یزدانپناه – ایاد سیاحیتبصره  : -این افراد در جلسهی مورخ
کردند

دی

حاضر بودند و نسبت به تأسیس «هزارتو» اقدام

تبصره  : -این هیأت تنها وظیفه تشکیل «هزارتو» ،تدوین اساسنامهی اولیه ،تعیین سردبیر و
تعیین شورای مدیران اولیه را داشتهاند و پس از آن از هیچگونه مسئولیت یا قدرت اجرایی یا سیاست
گذاری برخوردار نیستند
مادهی  -ارکان
ارکان «هزارتو» عبارتند از:
 هیأت تحریریه سردبیر مدیران کاربرانمادهی  -هیأت تحریریه
هیأت تحریریه شامل سیاستگذاران «هزارتو» میشود .اعضای هیأت تحریریه بر اساس نوع اهداف
طوالنی مدت و فعالیتهای گروه «هزارتو» برگزیده میشوند

 وظایف و اختیارات  : -تصویب قوانین ،سیاستگزاری و تعیین خط مشی هزارتوتبصرهی

 : - - -قوانین پیشنهادی با رای بیشتر از

درصد اعضای هیأتتحریریه تصویب می

شود
تبصرهی  : - - -قوانین تصویب شده توسط هیأت تحریریهی «هزارتو» نباید ناقض ماده و ماده
اساسنامه باشد
تبصرهی  : - - -پیگیری اجرای قوانین تصویب شده بر عهده سردبیر است
 : -تعداد اعضای تحریه هزارتو درتمام ادوار حداکثر نفر خواهد بود.

  :استعفاء اعضای تحریریه :استعفاء هر یک از اعضای تحریریه تنها با موافقت حداقل فرد ازاعضای هیأت تحریریه ممکن است

 : -انتصاب :اضافه کردن فردی به هیأتتحریریه منوط به رأی مثبت

نفر از اعضای هیأت

تحریریه میباشد
 عزل :هر یک از اعضای هیأتتحریریه با رأی مثبت نفر از اعضاء هیأتتحریریه عزل میشودماده  -وظایف و اختیارات سردبیر:
  :سردبیر از میان اعضای هیأت تحریریه انتخاب میشود.  :سردبیر به عنوان نماینده و سخنگوی هیأت تحریریه شناخته شده و نظر نهایی و موضعرسمی سایت «هزارتو» توسط وی اعالم میشود
 تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده توسط تحریریه هزارتو توسط سردبیر اعالم میشود واظهار نظر سایر اعضای تحریه به عنوان نظر شخصی شناخته شده و فاقد ارزش سایست گذاری
میباشد.
  :مسؤولیت محتوای تمامی مطالب «هزارتو» به غیر از مطالب تاالرهای گفتگو ،بر عهدهیسردبیر است

  :سردبیر اختیار عزل و نصب مدیران را دارد  :توزیع مسؤولیتهای اجرایی ،ایجاد هماهنگی و جذب مشارکت اعضاء در حیطهی وظایفسردبیر هزارتو است
  :تهیهی گزارش از روند فعالیتهای «هزارتو» ،به منظور پاسخگویی به هیأت تحریریه که بهصورت دورههای مشخص زمانی (مورد تصویب تحریریه) در اختیار هیأت تحریریهی قرار میگیرد ،از
وظایف سردبیر هزراتو است
 تقسیم کار و تعیین حیطهی اختیارات و مسئولیتهای مدیران نصب شده ،با تصمیم تحریریهیهزارتو و از طریق سردبیر به این مدیران ابالغ می گردد
  :سردبیر میتواند به تشخیص خود وظیفهی پاسخگویی نامههای هر بخش را ،با ارسال آن ،بهدبیر آن بخش ،به وی واگذار نماید
  :استعفای سردبیر منوط به موافقت نفر از اعضای تحریریه است- -انتصاب سردبیر :انتصاب سردبیر جدید منوط به موافقت نفر از اعضای هیأتتحریریه است

  :سردبیر حق «وتو»ی تصمیمات گرفته شده توسط هیأت تحریریه را دارا میباشد. : -ارزش رای سردبیر« ،دو» برابر رای هریک از اعضای دیگر تحریریه است.

مادهی  -مدیران:
  :مدیران هزارتو با تصمیم سردبیر ،به منظور عهدهداری مسئولیتها و اختیاراتی که تحرریه«هزارتو» تعیینکرده انتخاب میشوند.
  :مدیران «هزارتو» زیر نظر سردبیر و اعضای هیأت تحریریه فعالیت خواهندکرد و موظف بهپاسخگویی و ارائهی گزارش به تحریریه خواهند بود.
  :وظیفهی مدیران «هزارتو» حفظ آرامش و نظمِ محتوایی و مدیریت محتوا در حوزهمربوطهاشان خواهند بود.
  : -در صورت تشخیص عدم فعالیت و یا نقص در فعالیت مدیران ،سردبیر اختیار عزل مدیرمزکور و نصب مدیر جدید را خواهد داشت.

  :مدیر فنی ،طراح و کد نویس «هزارتو» میباشد و مسئول مستقیم رفع اشکاالت فنی وبگاه«هزارتو» است.
  :مدیر فنی متعهد به حفظ فیزیکی محتوا و مطالب «هزارتو» و سایتهای اقماری «هزارتو»میباشد و موظف است به صورت هفتگی از مطالب منتشر شده نسخهی پشتیبان تهیه کند

مادهی  -کاربران :کاربران «هزارتو» به دو دسته تقسیم میشوند
  :کاربران عضو :آن دسته از کاربران هستند که با تکمیل و ارسال فرم ثبت نام و متعاقباا فعالسازی آن ،به عضویت هزارتو پذیرفته شده اند
  : -وضایف و اختیارات:  : - -عضویت در «هزارتو» رایگان است  : - -هر عضو «هزارتو» دارای یک شناسهی کاربری اختصاصی میباشد که به انتخاب خود ،درفرم ثبتنام ذکر کرده است

  : - -اعضای ثبتشده که نسبت به پر کردن فرم ثبتنام و ارسال آن به هزارتو اقدام کردهاند،موظف هستند تا همواره به قوانین و اساسنامه «هزارتو» پایبند باشند عضو «هزارتو» متعهد
میشود که در انتشار عقاید و نظرات خود قوانین کلی «هزارتو» را در نظر گرفته و در جهت مخالفت
با این قوانین حرکت نکند
  : - -هزارتوموافق با هیچگونه پیام سیاسی و مطالب خالف عفت عمومی و ارزشها و قوانینجمهوری اسالمی ایران در گفتگوها و مطالب ارسالی کاربران نیست و وظیفهی خود میداند تا با این
گونه مطالب به شدیدترین نحو برخورد کند
  : - -ارسال آثار برای «هزارتو»به منزلهی اجازهی نشر الکترونیک آنها در محیط «هزارتو»خواهد بود
 « : - -هزارتو» در انتخاب زمان انتشار الکترونیک و یا عدم انتشار آن اختیار تام دارند  : - -عضو «هزارتو» متعهد میشود که در صورت ارسال خبر ،مقاله و یا هرگونه مطلبی برای«هزارتو» ابتدا از صحت و سقم آن اطمینان حاصل کرده و مراجع مطالب ارسالی را نیز (در صورت
وجود) ذکر کند.

  : - -عضو «هزارتو» متعهد میشود تا از فضای «هزارتو» در جهت هیچگونه فعالیت تبلیغاتیای (اعم از سیاسی و اقتصادی) و کسب درآمد مالی استفاده نکند.
  : - -عضو «هزارتو» متعهد میشود تا حق انصاری «هزارتو» جهت انتشار الکترونیکی مطالبارسالی (با ذکر نام پدیدآور اثر) در محیط «هزارتو» را بپذیرد و هیچگونه حق اعتراضی در اینباره نیز
نخواهد داشت
  : - -عضو «هزارتو» متعهد میشود حق هیأتتحریریه را نسبت به ویرایش مطالب ارسالیدر جهت حفظ کیفیت مطالب پذیرفته ،و در این مورد اعتراضی نداشته باشند
تبصرهی  - - - -بدیهی است هیأتتحریریه از هرگونه دخل و تصرف مستقیم (ویراستاری)
آثار ارسالی خودداری خواهد کرد و این دخل و تصرف را تنها در صورت رضایت نویسنده یا مترجم
آن اثر برای خود مجاز خواهد دانست
  : - -عضو «هزارتو» متعهد میشود تا در جهت خرابکاری عمدی ،ایجاد اختالل در محتوای«هزارتو» ،سوءاستفاده و ایجاد دعوا و تنش در قسمتهای مختلف «هزارتو» گام برندارد.

---

 :در صورت تخلف از مفاد اساسنامه ،مطابق صالحدید مدیران و هیأت تحریریه ،با

مطالب ارسالی اعضا برخورد شده و عضو خاطی حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت
تبصرهی

 : -با توجه به این که هیأتتحریریه و مدیران «هزارتو» نیز جزو اعضاء به شمار

میآیند ،تمامی موارد فوق برای هیأتتحریریه و مدیریت «هزارتو» نیز الزم االجرا میباشد
  :کاربران مهمان :آن از دسته از کاربران محسوب میشوند که به عضویت هزارتو درنیامدهاندو یا فرم ثبتنام آنها فعال نشده است

  : -وظایف و اختیارات  : - -این گروه از کاربران میتوانند از بخشی از «هزارتو» که مورد تأیید تحریریهی «هزارتو»است به صورت کامل بازدید داشته باشند
  : - -این گروه از کاربران حق نشر افکار و نظریات خود را در «هزارتو» ندارند  : - -این گروه از کاربران هیچگونه تعهدی نسبت به «هزارتو» نداشته و در بازدید ازقسمتهای در دسترس «هزارتو» و استفاده از امکانات آن (به غیر از نشر افکار) آزاد هستند

  : - -کاربران مهمان نسبت به رعایت قانون حقوق مادی و معنوی مؤلفین و مصنفینتعهد دارند
ماده  -تغییرات مفاد اساسنامه:
  :تغییرات مفاد اساسنامه بنا به درخواست نفر از اعضای هیأتتحریریه میباشد( .که دراینصورت ماده ی مورد نظر در جلسه تحریریه به بحث گذاشته شده و در مورد آن مجددا تصمیم
گیری خواهد شد).
  :تغییر نهایی هریک از مصوبات اساس نامه منوط به رای مثبت سه نفر از اعضای هیئتتحریریه خواهد بود
مادهی  -قوانین و مقررات:
 « :هزارتو» هیچگونه مسؤولیتی در قبال نظرات و گفتگوهای مطرح شده در قسمت نظرات وتاالرهای گفتگو را ندارد و مسؤولیت کلیهی مطالب ارسالی به صورت کامل بر عهدهی نویسنده است
بدیهی است مدیران «هزارتو» تالش خود را در جهت کنترل مطالب این قسمتها اعمال خواهند
داشت

  :هرگونه برداشت مطلب ،نقل مطلب و نیز هرگونه استفاده مادی از مطالب منتشر شده در«هزارتو» بدون کسب اجازه و جلب رضایت سردبیر«هزارتو» و نویسندگان مطالب غیرقانونی بوده و
«هزارتو» از طریق مراجع قانونی با جدیت دزدی آثار ادبی را پیگیری خواهد کرد
مادهی  -انحالل:
اقدام به انحالل «هزارتو» به یکی از دالیل زیر صورت میگیرد
  :درخواست سردبیر.تبصره  : - -تصویب نهایی انحالل با موافقت تمام اعضای هیأت تحریریه خواهد بود
  :درخواست مفر از اعضای هیأت تحریریه.تبصره  : - -تصویب نهایی انحالل با موافقت تمامی اعضای هیأت تحریریه خواهد بود
  :تشخیص مراجع ذی صالح براساس ضوابط و مقررات تشکلهای غیردولتی.  :اصل براندازی قانونی توسط کاربران عضو غیر تحریریه به دلیل عدم فعالیت هیأت تحریریهیفعلی.

  : -بیان اصل در صورتی که هیأت تحریریهی هزارتو در برههای از زمان فعالیت خود را به هردلیلی رها کرده و جانشینانی برای خود تعیین نکنند ،کاربران عضو هزارتو میتوانند با تشکیل هیأت
موسسین ،لوگو و سایر داراییهای هزارتو را ضبط کرده و تخت عنوان «گروه هزارتو» به فعالیت
بپردازند تعریف اعضای هزارتو در مادهی
تبصرهی

بخش  -بیان شده است

 : - - -هیأت تحریریه جدید تنها در صورتی میتواند اقدام به براندازی تحریریهی

سابق بکند که ماه از عدم فعالیت هیأت تحریریه گذشته باشد
تبصرهی

 : - - -تشخیص عدم فعالیت به صورت زیر تعریف میشود

 عدم پاسخگویی به مکاتبات آنالین و شکایات و درخواستهای کاربران در فروم هواداری غیر فعال بودن سایت به مدت ذکر شده در تبصرهی - - - عدم حضور و پاسخگویی هیچ یک از اعضای هیئت تحریره به مدت ذکر شده در تبصرهمادهی -تسویه :

---

  :پس از انحالل «هزارتو» یا هر یک از سایتهای اقماری آن تمامی داراییهای آن به هیأتموسسین «هزارتو» تعلق خواهد گرفت
  :پس از انحالل «هزارتو» یا هر یک از سایتهای اقماری آن ،حق نشر الکترونیک تمامی مطالبانحصاراا در اختیار پدیدآورنده اثر خواهد بود
مادهی  -موارد متفرقه تصمیمگیری برای سایر مواردی که در این اساسنامه نیامده است بر عهده
هیأتتحریریه خواهد بود

