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  رانيوز اتيه 1374 ماه نيفرورد مصوب

 يها  خانه وزارت از ينظرخواه با ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت توسط ماهواره از افتيدر زاتيتجه از استفاده مجوز ـ 1 ماده

 و پست يها وزارتخانه. شد خواهد صادر)  يتيامن يتهايصالح  يبرا( اطالعات و)  يفن يها تيصالح يبرا( تلفن و تلگراف و پست

 ندينما نظر اعالم شده واصل يها درخواست به نسبت تقاضا، زمان از روز پانزده ظرف موظفندحداكثر اطالعات و تلفن و تلگراف

 مجوز ارائه به مجاز  ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت فوق، يها دستگاه نظر اعالم عدم درصورت شده نييتع مهلت انيپا از پس

 . بود خواهد

 كه را يالملل نيب يسازمانها و يخارج  يكشورها يكنسول و ياسيس يهايندگينما ياسام و مشخصات خارجه امور وزارت ـ 2 ماده

 . كند يم اعالم ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت به هستند  يمستثن قانون نيا مفاد شمول از الملل  نيب حقوق براساس

 و ماهواره از افتيدر زاتيتجه مجازاز كنندگان  استفاده مشخصات و ياسام مستمر طور به ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ـ 3 ماده

 و رمجازيغ كنندگان  استفاده زاتيتجه يآور  جمع به نسبت كشور وزارت تا دينما يم اعالم كشور وزارت به را آنها راتييتغ

 . كند اقدام ييقضا مراجع به آنان يمعرف

 و رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا سازمان سفارش و ازهاين حسب چنانچه يداخل سازنده و دكنندهيتول يشركتها ـ 4 ماده

 مدت در قانون موضوع زاتيتجه ساخت و ديتول به مبادرت  شده منعقد يقراردادها براساس تلفن و تلگراف و پست وزارت

 . شد نخواهد آنها متعرض كشور وزارت و بوده خارج قانون) 9( و) 8( مواد در مندرج  يها تيممنوع شمول از ندينما قرارداد

) 9( و) 8( مواد ياجرا مقام در  يانتظام نيمأمور تا دينما اتخاذ يبيترت ، الزم دستورالعمل نيتدو ضمن است مكلف كشور وزارت

 ياسالم يجمهور يمايس و صدا سازمان ينگهدار و ريتعم و نصب مراكز و انبارها نقل، و حمل انيمتصد و نيمأمور متعرض قانون

 . ندينما معمول را الزم يها  يهماهنگ و ها  يهمكار و نگردند تلفن و  تلگراف و پست وزارت و رانيا

 يا  ماهواره يها  برنامه از استفاده مخرب اثرات نييتب منظور به و قانون) 4( ماده مفاد تحقق يبرا كشور يفرهنگ يها دستگاه ـ 5 ماده

 يمايس و صدا سازمان و ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت با موظفند قانون) 10( ماده تحقق يبرا يياجرا يها دستگاه ريسا زين و

 . ندينما يهمكار مورد حسب رانيا ياسالم يجمهور



 با مقابله جهت را خود يشنهاديپ  الزم يطرحها كشور، كل ساالنه بودجه بيتصو از قبل مكلفند كشور يفرهنگ يها  دستگاه هيكل

 ساالنه بودجه در تا كنند ارائه بودجه و برنامه سازمان به ماهواره  كننده  منحرف يها  برنامه مخرب اثرات نييتب و يفرهنگ تهاجم

 . گردد منظور آنان

 حسب و نمود خواهد اقدام يانتظام يروين فيوظا به باتوجه ماهواره از افتيدر زاتيتجه يآور  جمع جهت كشور وزارت ـ 6 ماده

 . دينما استفاده جيبس مقاومت يروين از تواند يم مورد

 مقررات مشمول دهند، ليتحو را خود زاتيتجه داوطلبانه، صورت  به قانون در مقرر مهلت يانقضا از پس كه يكسان ـ 7 ماده

 . بود خواهند ها مجازات در مخففه اتيفيك به مربوط

. داد خواهد قرار كشور وزارت ارياخت در را الزم اخبار ، رابط نييتع قيطر از اطالعات وزارت ، قانون) 3( ماده ياجرا در ـ 8 ماده

 باتوجه رانيا گمرك و تلفن و تلگراف و پست و ياسالم ارشاد و فرهنگ ،  اطالعات يها  خانه  وزارت يهمكار با كشور وزارت

.  داشت خواهد معمول را الزم يياجرا اقدامات مزبور يها دستگاه توسط شده ارائه يوراهكارها شده واصل اطالعات و اخبار به

 . ديگرد خواهد مستقر كشور وزارت در مزبور يها دستگاه ندگانينما از متشكل يستاد منظور  نيبد

 جهت را آن از يا نسخه و ميتنظ يا جلسه صورت قانون موضوع زاتيتجه فيتوق قبال در است مكلف كشور وزارت ـ 9 ماده

 . دينما ارسال رانياياسالم يجمهور يمايس و صدا سازمان به قانون) 3( ماده تبصره ياجرا

 و كشور وزارت توسط مورد احسبي شود يم داده ليتحو كشور وزارت به داوطلبانه طور به كه قانون موضوع زاتيتجه ـ 10 ماده

 يذ مرجع كشور، وزارت ندگانينما يامضا با يا جلسه صورت  يط ماهانه شود، يم مصادره و ضبط ييقضا دار  تيصالح مرجع

 . شد خواهد داده ليتحو مايس و صدا سازمان ياستان مراكز به مايس و صدا سازمان و ييقضا ربط

 موظف تلفن و تلگراف و پست وزارت.  است تلفن و تلگراف و پست وزارت برعهده قانون مشمول زاتيتجه فيتعر ـ 11 ماده

 . دينما اقدام مربوط فيتعار ارائه به نسبت ماه كي ظرف است

 كشور، يجار مقررات و نيقوان  براساس كشور نقاط ريسا و يورود يمباد در قانون مشمول يفن زاتيتجه صيتشخ ـ تبصره

 . بود خواهد ربط يذ يها  دستگاه برعهده

 و ديتول زاتيتجه ها،  فرستنده  واردات منظور به رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا ، قانون) 6( ماده تبصره ياجرا در ـ 12 ماده

 و ها  وزارتخانه ساخت عدم يگواه و ورود مجوز اخذ از اليسر و لميف ديتول هياول مواد آنها، به متعلق يدكي لوازم و پخش

 سفارش ثبت و ياتم يانرژ سازمان يگواه و يبازرگان و عيصنا ، تلفن و تلگراف و پست  يها  خانه وزارت رينظ يدولت يها سازمان

 .  است معاف يبازرگان  وزارت

 قانون) 10( ماده تبصره ياجرا در رانيا ياسالم يجمهور يمايس و صدا سازمان و ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ـ 13 ماده

 حوزه به بنا و نيتدو رمجازيغ يغاتيتبل يها يآگه نييتع  يبرا را الزم يها  دستورالعمل خود يتهايمسئول تناسب به مجازند

 ابالغ خود تابع و يداخل يواحدها نيهمچن يغاتيتبل يبنگاهها و مطبوعات و نيناشر  به جداگانه طور به و رأسا خود، تيصالح

 . ندينما



 زاتيتجه از استفاده يبرا خود يياجرا مقام نيباالتر يامضا به يهيتوج ليدال ذكر با توانند يم سازمانها و دستگاهها ـ 14 ماده

 . كنند مجوز درخواست ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت از يا  ماهواره يونيزيتلو يها برنامه رندهيگ

 و فرهنگ وزارت. بود خواهد پاسخگو آن از يرقانونيغ استفاده گونه هر برابر در زاتيتجه از كننده  استفاده واحد مسئول ـ تبصره

 به منوط والنئمس تيصالح دييتا. كند يم برگزار مسئوالن نيا يآمادگ و آموزش يبرا را مناسب يهيتوج يها  دوره ياسالم ارشاد

 . است ها  دوره نيا در تيموفق

   


