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 از كه يفيتعر اساس بر يمطبوعات  يها  تيفعال يبرا هينشر انتشار يرسم پروانه دارنده كه است يمكان مطبوعات دفتر ـ 1 ماده

 . دينما يم  استفاده آن از شود يم اي شده مطبوعات قانون در اتينشر

 .  است ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت عهده بر مطبوعات دفتر استقرار يبرا مناسب محل صيتشخ ـ 1 تبصره

 ارشاد و فرهنگ وزارت به را موردنظر  ملك نامه اجاره اي تيمالك سند رونوشت ، سيتاس مجوز اخذ يبرا ديبا يمتقاض ـ 2 تبصره

 . دينما هيارا ياسالم

 تيفعال رد،يگ يم صورت هينشر هر چاپ مرحله از قبل كه است ييها تيفعال هيكل ، قانون در مقرر يشغل تيفعال از مقصود ـ 2 ماده

 و يارتباط يها سامانه احداث و نصب ، خدمات و يآگه ، گزارش و خبر يها  سيسرو ، هيريتحر اتيه مانند مختلف يها بخش

 يكپ و لميف هيته يبرا يتوگرافيل يفن اتيعمل انجام يا  انهيرا يها  سامانه نصب نيهمچن كتابخانه، ، مطبوعات يگانيبا ،يخبررسان

 .  هاست تيفعال نيا قيمصاد جمله از يبند صفحه و ينيحروفچ ، نكيز

 .  است مجاز يتجار و يادار ،  مستقل يمسكون يواحدها در مطبوعات دفتر سيتاس ـ 3 ماده

 بالمانع باشد مطبوعات ارياخت در كامل طور به كه يمجتمع اي مستقل يمسكون واحد كي  در هينشر چند دفتر سيتاس - تبصره

 .  است

 يسادگ به  دفتر محل آن لهيوس به  كه يطور به است يالزام مطبوعات دفتر نمودن مشخص منظور به راهنما يتابلوها نصب ـ 4 ماده

 . باشد ييشناسا قابل

 .  است ممنوع دفاتر محل  در يمطبوعات ريغ تيفعال نوع هر انجام ـ 5 ماده

 خصوص در استان ياسالم وارشاد فرهنگ كل ادارات استانها ريسا در و ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت تهران استان در ـ 1 تبصره

 . هستند مطبوعات دفاتر از يبازرس به ملزم نامه نييآ نيا و شده ادي قانون مقررات تيرعا

 فرهنگ كل ادارات و تهران در  ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت يسو از يكتب تذكر موجب ماده نيا مقررات از تخلف ـ 2 تبصره

 . شود يم  اعالم صالح يذ مراجع به مراتب ،  تخلف تكرار  صورت در و است هينشر ازيامت صاحب به استانها ريسا ياسالم ارشاد و



 و فرهنگ وزارت گريد ليدل هر اي مطبوعات بر نظارت اتيه ميتصم اي دادگاه حكم به هينشر تيفعال توقف صورت در ـ 6 ماده

 ندينما اقدام شده ادي دفاتر در يمطبوعات تيفعال از ممانعت  به نسبت تا كند يم اعالم صالح يذ مراجع به را موضوع ياسالم ارشاد


