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 و كشور كل انهيسال بودجه  قانون در منظور يعمران و يجار اعتبارات محل از وجه هرگونه پرداخت و اختصاص ـ واحده ماده

 نام ذكر مستلزم آنها بر قانون شمول كه يموسسات و يدولت  يشركتها و موسسات و ها  وزارتخانه يسو از يعموم يثروتها و اموال

 و چاپ م،يتنظ ر،يتحر ، مطالب يآور  جمع يبرا كاركنان و يدولت امكانات از كردن  استفاده و ياسالم انقالب ينهادها و است

 به( پوستر تراكت، بروشور، ، جزوه ،يغاتيتبل يها  پارچه و اوراق هرنوع و مشابه اتينشر مجله، ، روزنامه ، كتاب  هرگونه انتشار

 كه يضرور ريغ يها  هياطالع و تشكر و تيتسل ،  كيتبر يآگه هرگونه چاپ سفارش)   يآموزش يبروشورها و پوستر ياستثنا

 . باشد يم ممنوع كشور اتينشر و روزنامه در باشد نداشته ارتباط آنها فيوظا با مايمستق

 مقررات ريسا اي و يعموم محاسبات  قانون از يمستثن كه ياعتبارات يحت مذكور يدستگاهها اعتبارات يتمام شامل تيممنوع نيا

 . باشد يم زين هستند دولت يعموم

 : باشند يم يمستثن قانون نيا تيممنوع شمول از ليذ موارد ـ 1 تبصره

   ياسالم ارشاد وزارت ـ 1

 ريوز دييتا و صيتشخ به  است يفرهنگ يندگينما فاقد آنها در ياسالم ارشاد وزارت كه ييكشورها در خارجه امور وزارت ـ 2

 .  خارجه امور

   ياسالم غاتيتبل سازمان ـ 3

 يدانشگاه نشر مركز و آن به وابسته  موسسات و يپزشك آموزش و درمان و بهداشت وزارت و يعال آموزش و فرهنگ وزارت ـ 4

 .  يقاتيتحق و يدرس و يفن ، يعلم يها  جزوه هينشر و كتاب چاپ با رابطه در

 )   يآموزش و يعلم  اتينشر و كتب با رابطه در( پرورش و آموزش وزارت يآموزش يزير برنامه و يپژوهش سازمان ـ 5

 وزارت شنهاديپ به قانون نيا  ابالغ از پس ماه دو ظرف حداكثر كه آن نامه  نييآ چهارچوب در جنگ و جبهه به مربوط غاتيتبل ـ 6

 . ديرس خواهد رانيوز اتيه بيتصو به ياسالم غاتيتبل  سازمان و جهاد ـ دفاع ـ سپاه يها وزارتخانه يهمكار و ياسالم ارشاد

 .  مجله و هينشر ، كتاب انتشار در جز به ديشه اديبن ـ 7



 با ياسالم انقالب ينهادها و  يدولت يشركتها و يدولت موسسات و ها  وزارتخانه در كه بروشورها و يضرور يداخل يها بولتن ـ 8

 . ندينما يم منتشر خود  يقانون فيوظا با رابطه در ياسالم ارشاد وزارت توسط ضوابط نييتع

 .  يتيامن ليمسا نشر با رابطه در اطالعات وزارت ـ 9

 يها نهيزم در و)  يعال آموزش و فرهنگ وزارت دييتا با( يفن و يعلم يها نهيزم در است مجاز ياسالم ارشاد وزارت ـ 2 تبصره

 اعتبارات محل از هينشر كي از شيب ضرورت درصورت و رشته هر در هينشر كي انتشار اجازه صيتشخ صورت در يفرهنگ

 . بدهد را ربط يذ دستگاه به مربوط

 ، هياول مواد به مربوط يها نهيهز  احتساب با مذكور موسسات و ها  وزارتخانه نظر جلب با فوق جزوات و اتينشر يبها ـ 3 تبصره

 . شد خواهد زيوار كشور يعموم درآمد  حساب به وصول از پس چاپ يها  نهيهز و شاغل پرسنل ، دستمزد

 كامل نظارت قانون نيا در مذكور ينهادها سازمانها، ها،  وزارتخانه عملكرد به نسبت است موظف ياسالم ارشاد وزارت ـ 4 تبصره

 ارشاد ونيسيكم قيطر از را جهينت و داده احاله ييقضا صالحه مراجع  به را موارد اي مورد يقانون بيتعق جهت تخلف مشاهده با داشته

 . برساند مجلس ندگانينما  اطالع به مجلس ياسالم

 . باشد يم يدولت اموال در مجاز ريغ تصرف حكم در قانون نيا از تخلف و نهيهز هرگونه ـ 5 تبصره

 اتيه بيتصو به و هيته ابالغ از پس ماه 4 ظرف را قانون نيا يياجرا نامه نييآ است مكلف ياسالم ارشاد وزارت ـ 6 تبصره

 .برساند رانيوز

 


