
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    قانونقانونقانونقانون    يييييييياجرااجرااجرااجرا    نامهنامهنامهنامه        ننننييييييييآآآآ

 1364 ماه اسفند مصوب

            مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    مشخصاتمشخصاتمشخصاتمشخصات    وووو    ففففييييتعرتعرتعرتعر    ــــ    اولاولاولاول    فصلفصلفصلفصل

 : شوند منتشر ريز يزمان فواصل از يكي با توانند يم منظم انتشار زمان لحاظ به مطبوعات ـ 1 ماده

)  نامه فصل( كباري ماه سه ـ كباري  ماه دو ـ)  ماهنامه( كباري يماه ـ كباري هفته دو ـ)  نامه هفته( كباري يا هفته ـ)  روزنامه( كباري يروز

 ).  سالنامه( كباري يسال ـ كباري ماه شش ـ

 ليتعط ميدا اي موقت طور به  كه ياتينشر با اي و موجود اتينشر با كه شود استفاده يكلمات از ديبا هينشر ينامگذار در ـ 2 ماده

 به يوابستگ شبهه جاديا اي و باشد مانوس نا كلمات از دينبا  هينشر نام نيهمچن. نباشد آنها نام يتداع موجب و نشود اشتباه اند شده

 . ديبنما يدولت يها  سازمان اي ها ارگان

 . باشد مطبوعات رسالت با  متناسب ستيبا يم مطبوعات قانون كي ماده در شده ذكر موارد از ريغ ييها  روش انتخاب ـ 3 ماده

 تيرعا با انتشار پروانه در مندرج  مشخصات ريسا با منطبق و هينشر نام همان با ميضما گريد و نامه ژهيو ، العاده فوق انتشار ـ 4 ماده

 . باشد يم مجاز مطبوعات قانون ضوابط ريسا

 .  ستين مجاز منظم طور به مذكور موارد انتشار ـ تبصره

 ريسا تيرعا با جداگانه صورت به آن منظم انتشار و انتشار پروانه يدارا مطبوعات مطالب از يقسمت اي تمام ترجمه ـ 5 ماده

 . باشد يم  بالمانع هينشر صاحب جانب از انتشار پروانه در مندرج مشخصات

 بدون مشابه طرق اي يعكسبردار اي افست چاپ قيطر از ، شده چاپ كه يشكل و زبان همان به موجود مطبوعات ريتكث ـ 6 ماده

 . باشد يم ممنوع ازيامت صاحب اجازه

 خارج مقاالت و مطالب درج به مجاز  هينشر و باشد انتشار پروانه در مندرج يها روش با متناسب و مطابق ديبا هينشر مطالب ـ 7 ماده

 . باشد ينم ، بگذارد هينشر يكل يمش خط) در( ريتاث كه مذكور يها روش از

 يمطالب يدرخواست روش با  متناسب و مطبوعات قانون 2 ماده تيرعا ضمن موظفند يمحل يها  نامه هفته و ها  روزنامه ـ 8 ماده

 . ندينما درج مردم يها يآگاه سطح بردن باال جهت هينشر انتشار محل يفرهنگ و ياجتماع ليمسا رامونيپ



 رد و نقد ،  قيتحق منظور به)  يوخارج يداخل( اسالم مخالف و منحرف يها گروه و احزاب و مطبوعات از مطالب نقل ـ 9 ماده

 .  است بالمانع نشود محسوب غيتبل كه يصورت در مطالب

 رييتغ اي و هينشر انتشار محل و بيترت ، روش ، نام رييتغ:  ليقب از هينشر انتشار پروانه در مندرج مشخصات در رييتغ هرگونه ـ 10 ماده

 .باشد يم ممنوع برمطبوعات نظارت اتيه بيتصو و اطالع بدون هينشر شكل در

   هينشر انتشار مجوز و پروانه صدور طيشرا ـ دوم فصل

 مشخصات يحاو كه يا پرسشنامه  شده ليتكم فرم همراه به را خود تقاضانامه ستيبا يم هينشر انتشار پروانه انيمتقاض ـ 11 ماده

 وزارت به تهران در ريز شرح به مدارك انضمام به ، باشد يقانون  تعهدات و يشغل و يفرهنگ ـ ياسيس ـ ياجتماع سوابق ،  يفرد

 : ندينما ليتحو مربوطه استان ياسالم ارشاد ادارات  به ها  شهرستان در و ياسالم ارشاد

  6 × 4 عكس قطعه چهار ـ 1

   صفحات تمام از شناسنامه يفتوكپ برگ دو ـ 2

  باشد ياجتماع حقوق سلب موجب كه ياسالم نيمواز براساس يفريك تيمحكوم سابقه عدم يگواه برگ كي ـ 3

  باشد دهيرس صالح يذ مراكز دييتا به كه يليتحص مدرك نيآخر يفتوكپ برگ كي ـ 4

 عنوان به طيشرا واجد فرد يمعرف با  همراه پروانه صدور يتقاضا ، باشد يحقوق شخص هينشر انتشار پروانه يمتقاض چنانچه ـ 12 ماده

 خواهد صادر كننده درخواست مركز نام به انتشار پروانه موافقت درصورت. باشد مسئول مقام نيباالتر يسو از ديبا مسئول ريمد

 . شد

 هينشر انتشار پروانه صدور يتقاضا توانند يم يصورت در ينيد يها  تياقل و ياسيس يها  تيجمع و ها،  سازمان ، احزاب ـ 13 ماده

 . باشند دارا را يقانون تيفعال اجازه كه ندينما

 چهار در گريد يكشورها ياسالم  بخش يآزاد يها سازمان مطبوعات انتشار مجوز صدور جهت ياسالم ارشاد وزارت ـ 14 ماده

 خارجه امور وزارت موافقت زين و الزم مدارك اخذ و ربطيذ مراكز از نظر استعالم با رانيا ميمق انيخارج به مربوط مقررات چوب

 . دينما يم اقدام رأسا موافقت از پس و آورده عمل به را الزم يبررس

 و ياسالم ارشاد وزارت از مجوز  كسب به منوط يخصوص اي يدولت شركت و موسسه ، سازمان كي يداخل هينشر انتشار ـ 15 ماده

 : باشد يم ريز شرح به ضوابط تيرعا با

 . باشد مركز آن مسئول مقام نيباالتر يسو از يشنهاديپ مسوول ريمد يمعرف و هينشر انتشار درخواست ـ 1

 . باشد كاركنان استفاده  يبرا فقط و كننده درخواست مركز فيوظا شرح و اهداف با ارتباط در عمدتا اخبار و مطالب ـ 2

 . باشد جلد يبرا رنگ 2 حداكثر و ساده چاپ يدارا ـ 3

 . ديننما تجاوز صفحه 48 از صفحات تعداد ـ 4



 . باشد گانيرا ـ 5

 ) 29/6/1366 شد حذف( ـ 1 تبصره

 . بود خواهد مربوطه نيقوان ريسا تيرعا با يدولت اتينشر انتشار مجوز صدور ـ 2 تبصره

 ) 29/6/1366 شد حذف( ـ 16 ماده

 . دينما  يم صادر يولئمس ريمد  كارت ول،ئمس ريمد يبرا و انتشار پروانه از،يامت صاحب يبرا ياسالم ارشاد وزارت ـ 17 ماده

 اتيه ارياخت در و آورده عمل  رابه الزم قاتيتحق ، مطبوعات قانون 11 ماده ياجرا جهت تواند يم ياسالم ارشاد وزارت ـ 18 ماده

 . آورند عمل به را الزم يها  يهمكار موظفند  ربطيذ يها  ارگان و ها  وزارتخانه. دهد قرار مطبوعات بر نظارت

 اتيه دييتا مورد مطبوعات قانون  9 ماده 5 تبصره اي و 4 بند براساس آنان توسط هينشر انتشار تيصالح كه يانيمتقاض ـ 19 ماده

 . ندينما هينشر انتشار يتقاضا مجددا توانند ينم ، است نگرفته قرار مطبوعات بر نظارت

 . باشد شده هيارا يمتقاض يازسو از،ين مورد مدارك هيكل كه است يزمان هينشر انتشار پروانه يتقاضا ثبت يرسم خيتار ـ 20 ماده

 هينشر ازيامت صدور يتقاضا در ، يو  طيشرا واجد يقانون وراث از،يامت صاحب فوت صورت در) 29/6/1366 ياصالح( ـ 21 ماده

 مطبوعات قانون 16 ماده در مذكور يقانون مهلت در ورثه چنانچه. باشند الزم طيشرا فاقد كه نيا مگر دارند تقدم حق خود مورث

 .گردد يم لغو انتشار پروانه ند،يننما هينشر انتشار به اقدام ازيامت صدور از پس اي و كنند  يخوددار ازيامت انتقال يتقاضا از

        باشندباشندباشندباشند    ييييمممم    آنآنآنآن    تتتتييييرعارعارعارعا    بهبهبهبه    موظفموظفموظفموظف) ) ) )         مسئولمسئولمسئولمسئول    رانرانرانرانييييمدمدمدمد    وووو    پروانهپروانهپروانهپروانه    صاحبانصاحبانصاحبانصاحبان( ( ( (     مطبوعاتمطبوعاتمطبوعاتمطبوعات    كهكهكهكه    ييييمواردمواردمواردموارد    ــــ    سومسومسومسوم    فصلفصلفصلفصل

 و فيرد شماره انتشار، خيتار و  بيترت ، كامل طور  به نام درج به مكلف شوند يم منتشر يا  روزنامه شكل به كه يمطبوعات ـ 22 ماده

 منتشر يا مجله شكل به كه يمطبوعات نيهمچن. باشند يم اول درصفحه متيق زين و صفحات تمام يباال در صفحه شماره و مسلسل

 زين و جلد يرو بر متيق و صفحات تعداد ، مسلسل فيرد شماره انتشار، خيتار و بيترت ،  كامل طور  به  نام درج به موظف شوند يم

 . باشند يم صفحات تمام در صفحه هر شماره ديق

 ذكر هينشر چاپ مجوز اي و انتشار پروانه در كه آنچه جز  به هينشر آرم اي و نام  به عبارت اي و كلمه هرگونه كردن اضافه ـ تبصره

 . باشد يم ممنوع است شده

 محل ينشان است موظف هينشر پروانه  صاحب. باشند يم هينشر دفتر عنوان به يمحل داشتن به موظف مطبوعات از كي هر ـ 23 ماده

 . دينما  اعالم ياسالم ارشاد وزارت به كتبا انتشار پروانه اخذ از پس را هينشر دفتر

 تهران در ساعت 48 مدت ظرف راكتبا مراتب ، هينشر دفتر محل ينشان رييتغ صورت در است موظف هينشر ازيامت صاحب ـ تبصره

 . دهد اطالع مربوطه استان ياسالم ارشاد ادارات به ها  شهرستان در و ياسالم ارشاد وزارت به

 كتبا مسئول ريمد طرف از قبال كه  يگريد شخص و هينشر ولئمس ريمد اي پروانه صاحب امضا با مطبوعات مكاتبات هيكل ـ 24 ماده

 فيوظا از را آن يياجرا نامه نييآ و مطبوعات قانون كه يموارد در شده يمعرف شخص مكاتبات. باشد يم معتبر باشد شده يمعرف

 . ندارد اعتبار ، است شناخته  مسئول ريمد اي و پروانه صاحب



 محل كيتفك به ماه هر را  يبرگشت نسخ تعداد و كنند درج هينشر شماره هر در را خود شمارگان ديبا مطبوعات هيكل ـ 25 ماده

. باشند يم شده چاپ اتينشر شمارگان درج به موظف زين چاپ مراكز. ندينما اعالم ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت به عيتوز

 . دينما رفتار مقررات طبق بر متخلف با و اعالم يرسم طور به را تخلف موارد  است مكلف ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 . دينما اعالم ياسالم ارشاد وزارت به كتبا را هينشر چاپ قرارداد طرف چاپخانه نام است موظف هينشر ولئمس ريمد ـ 26 ماده

 و ياسالم ارشاد وزارت به درتهران نسخه دو چاپخانه از هينشر شماره هر خروج با همزمان ستيبا يم ها  چاپخانه رانيمد ـ 27 ماده

 . دارند افتيدر وصول اعالم برگه و ليتحو مربوطه استان ياسالم ارشاد ادارات به ها  شهرستان در

 اي ياسالم ارشاد وزارت به انتشار محض  به را خود هينشر از نسخه دو ديبا زين موسسات و ها سازمان يداخل اتينشر ناشران ـ تبصره

 . دارند افتيدر وصول  برگ و دهند ليتحو مربوطه استان ياسالم ارشاد اداره

 مدارك است موظف پروانه صاحب ، ياسالم ارشاد وزارت يسو از يكتب اعالم با هينشر انتشار پروانه لغو صورت در ـ 28 ماده

 سواستفاده با. دينما مسترد روز 10 مدت ظرف را يخبرنگار  يها  كارت و يمسئول ريمد كارت انتشار، پروانه ليقب از يافتيدر

 .رفتار خواهد شد قانون برابر مدارك نيا از كنندگان 

            مقرراتمقرراتمقرراتمقررات    ررررييييساساساسا    ــــ    چهارمچهارمچهارمچهارم    فصلفصلفصلفصل

 . دينما يم  استفاده  صالح  يذ مراكز  يهمكار از يتخصص  اتينشر  يبررس در  ياسالم ارشاد وزارت ـ29 ماده

 راالنتشار،يكث اتينشر در يآگه درج ضمن ، مطبوعات بر نظارت اتيه دوره اتمام از قبل ماه سه ياسالم ارشاد وزارت ـ 30 ماده

 ديجد اتيه توسط نامزدها تيصالح دييتا از پس و نموده ارسال مطبوعات ولئمس رانيمد به ينامزد اعالم منظور  به يا  دعوتنامه

 با جلسه. دينما يم دعوت انتخابات يبرگزار جهت ولئمس رانيمد هيكل از مجددا ، مطبوعات  قانون 10 ماده 4 تبصره در مندرج

 ستيبا يم يانتخاب ندهينما و بود خواهد يمخف صورت  به و ورقه با يرا اخذ و ابدي يم تيرسم ولئمس رانيمد مطلق تياكثر حضور

 . آورد بدست را حاضران آرا مطلق تياكثر

 انتخاب به نسبت حاضران تياكثر يرا با و ليتشك هفته دو از پس جلسه نشوند حاضر تياكثر اول مرحله در چنانچه ـ 1 تبصره

 . شود يم اقدام ولئمس رانيمد ندهينما

 . باشد ينم ضيتفو قابل ولئمس ريمد يرا حق ـ 2 تبصره

 . بود خواهد يرا كي يدارا باشد داشته عهده به را هينشر چند يولئمس ريمد اگر يحت ولئمس ريمد هر ـ 3 تبصره

 . داشت خواهند يرا حق انتشار حال در اتينشر ولئمس رانيمد فقط ـ 4 تبصره

 


