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 به و ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت 16/12/1382مورخ 31372/1 شماره شنهاديپ بنابه 25/2/1384 مورخ جلسه در رانيوز ئتيه

 و سيتأس نامه نييآ ـ1365 مصوب ـ ياسـالم ارشاد و فرهنگ وزارت فيوظا و اهداف قانون) 2( ماده) 22( و) 15( يبندها استناد

 :نمود بيتصو ريز شرح به را يردولتيغ يهايخبرگزار تيفعال نحوه

 مردم، دانش و معلومات سطح يارتقا ،يعموم افكار ساختن روشن اطالعات، به يهمگان يدسترس توسعه به كمك منظور به ـ1ماده

 نيا مفاد براساس توانند يم شوند، يم دهينام »يخبرگزار« اختصار به پس نيا از نامه نييآ نيا در كه يردولتيغ يهايخبرگزار

 . گردند سيتأس نامه نييآ

 در است مجاز و شده سيتأس يحقوق و يقيحق اشخاص لهيوس  به يدولت ريغ هيسرما با كه است يا مؤسسه يخبرگزار ـ2ماده

 قالب در گزارش و مصاحبه ل،يتحل خبر، انتشار و پردازش ،يآور جمع به نسبت ياقتصاد و يفرهنگ ،ياجتماع ،ياسيس يها نهيزم

 . كند تيفعال يخارج و يداخل يها حوزه در ريتصو و صدا نوشتار،

  است، آزاد ريز موارد در جز به اطالعات و اخبار انتشار در يخبرگزار ـ3ماده

 . مستهجن و ياخالق ضد مطالب اي ريتصاو هيارا قيطر از منكرات و فحشا اشاعه ـ1

 . يالحاد و زيمآكفر موضوعات و مطالب اشاعه و جيترو ـ2

 . انياد ريسا و اسالم نيد يمبان و اصول مقدسات، به نيتوه ـ3

 . ديتقل مسلم مراجع و يرهبر معظم مقام به اهانت ـ4

 . يحقوق و يقيحق اشخاص به افترا و نيتوه هرگونه ـ 5

 . يقوم و ينژاد ،يمذهب اختالفات و مسائل قيطر از ژهيو به جامعه اقشار انيم اختالف جاديا ـ 6

 . افراد يخصوص ميحر به مربوط اطالعات ـ7

 يتهايفعال به دعوت و كشور هيتجز و نظام هيعل آشوب و شورش به دعوت شامل يمل تيامن هيعل اقدام به قيتشو و بيترغ ـ 8

 . يستيترور



 . كشور يرسم شده يبند طبقه اطالعات و اسناد يافشا ـ9

 آنها غيتبل كه ينحو به محارب و انقالب ضد يگروهها و احزاب يرسان اطالع يگاههايپا و مطبوعات كتب، از مطالب نقل ـ10

 . باشد

 : از عبارتند مقدسات ـ1تبصره

 ). ص( امبرانيپ و نيمعصوم ـ1

 . يآسمان يكتابها ـ2

 . ينيد يضرور احكام ـ3

) 13(ماده موضوع نظارت ئتيه به كتباً ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت توسط موارد ادشدهي نيمواز از تخلف درصورت ـ2تبصره

 به نسبت تواند يم لزوم درصورت ئتيه. شود يم ارجاع ييقضا مرجع به پرونده ئت،يه صيتشخ صورت در و اعالم نامه نييآ نيا

 . دينما اقدام دادگاه ميتصم صدور تا يخبرگزار تيفعال توقف

 . است الزماالتباع يخبرگزار يبرا يرسم ابالغ از پس اخبار انتشار درخصوص يمل تيامن يعال يشورا مصوبات ـ4ماده

 ارشاد و فرهنگ وزارت نامه، نييآ نيا) 3( ماده در مندرج موارد جز به يمذهب اي ياخالق نيمواز تيرعا عدم درصورت ـ 5ماده

 . دينما اقدام ريز شرح به تواند يم ياسالم

 . يكتب تذكر اول بار ـ الف

 . يكتب اخطار دوم بار ـ ب

 . الزم ميتصم اتخاذ يبرا نظارت ئتيه به موضوع ارجاع سوم بار ـ پ

 . دينما متوقف روز  سه تا حداكثر را يخبرگزار يتهايفعال تواند يم نظارت ئتيه ـ1تبصره

 . شود يم) 3(ماده) 2( تبصره مشمول تخلفات تكرار درصورت يخبرگزار ـ2تبصره

 را آنها با ارتباط در مندرج مطالب درخصوص يحقوق اي يقيحق اشخاص حيتوض اي پاسخ است موظف يخبرگزار ـ 6ماده

 . دينما منتشر افت،يدر از پس ساعت24 ظرف حداكثر

 . ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت اجازه با مگر است ممنوع ر،يغ به يخبرگزار ازيامت يواگذار ـ 7ماده

 : باشد يم ريز شرح به يخبرگزار سيتأس مجوز صدور مراحل و) ازيامت صاحب( يمتقاض طيشرا ـ 8ماده

 : از عبارتست يقيحق يمتقاض طيشرا ـ الف

 . يرانيا تيتابع ـ1

 . سن سال 30 حداقل ـ2



 . شهرت حسن داشتن ـ3 

 . رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون به التزام ـ4

 . ريتقص و تقلب به يورشكستگ و حجر عدم ـ 5

 . باشد ياجتماع حقوق سلب موجب كه يفريك تيمحكوم سابقه عدم و يرقانونيغ يگروهها در تيعضو عدم ـ 6

 . انيآقا يبرا ميدا تيمعاف اي فهيوظ خدمت انيپا كارت داشتن ـ7

 . ربط يذ مراجع دييتأ به يحوزو علوم در معادل مدرك اي يكارشناس مدرك حداقل داشتن ـ 8

 ارشاد و فرهنگ وزارت دييتأ به اتينشر يريسردب اي يرمسئوليمد اي يرسان اطالع تيريمد سابقه سال پنج حداقل بودن دارا ـ9

 . ياسالم

 : باشد يم ريز شرح به يحقوق يمتقاض طيشرا ـ ب

 . يرانيا تيتابع ـ1

 . مؤسسه اي شركت ثبت يقانون مراحل اتمام ـ2

 . باشد شده ينيب شيپ مجاز تيفعال عنوان به يرسان اطالع تيفعال شركت اي مؤسسه اساسنامه در ـ3

 . باشند ماده نيا) الف( بخش طيشرا واجد ديبا شركت اي مؤسسه رهيمد ئتيه ياعضا و رعامليمد ـ4

 بدهد، دست از را ماده نيا در مقرر طيشرا از يكي ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت صيتشخ به ازيامت صاحب كه يدرصورت ـ9ماده

 . گردد يم لغو يخبرگزار مجوز

 . است مسئول ابد،ي يم انتشار يخبرگزار قيطر از كه يمطالب و تهايفعال ،يكل يمش خط قبال در ازيامت صاحب ـ10ماده

 و فرهنگ وزارت( به كتباً كه) رهيمد ئتيه ياعضا از يكي اي( رعامليمد است يحقوق شخص ازيامت صاحب كه يدرصورت ـ تبصره

 . داشت خواهد عهده به را فوق تيمسئول شود يم يمعرف) ياسالم ارشاد

 ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت به طيواجدشرا ريسردب عنوان به را يگريد شخص اي خود است موظف ازيامت صاحب ـ11ماده

 . دينما يمعرف

 . باشد نامه نييآ نيا) 8( ماده) الف( بند در مندرج طيشرا يدارا ديبا شده يمعرف ريسردب ـ تبصره

 ازيامت صاحب نامه، نييآ نيا) 11(ماده تبصره در مندرج طيشرا از يكي دادن دست از اي ريسردب ياستعفا اي فوت درصورت ـ12ماده

 ظرف چنانچه. كند يمعرف يارشاداسالم و فرهنگ وزارت به را يگريد طيشرا واجد شخص ماه دو ظرف حداكثر است موظف

 . شود يم لغو يخبرگزار مجوز سال كي از پس و مدهآدر قيتعل حالت به يخبرگزار تيفعال نشود، يمعرف ريسردب مقرر مهلت

 



 نظارت ئتيه برعهده يخبرگزار يتهايفعال بر نظارت و مجوز صدور ،يشنهاديپ ريسردب و يمتقاض تيصالح به يدگيرس ـ13ماده

 . بود خواهد

 استعالم يانتظام يروين و يدادگستر وزارت اطالعات،  وزارت از مورد حسب ت،يصالح نييتع يبرا نظارت ئتيه ـ تبصره

 . دينما يم

 : از عبارتند »يردولتيغ يهايخبرگزار بر نظارت ئتيه«  ياعضا ـ14ماده

 . سيير عنوان به ياسالم ارشاد و فرهنگ ريوز ـ1

 . سيير بينا عنوان به ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ربطيذ معاون ـ2

 . ياسالم يجمهور يخبرگزار سازمان رعامليمد ـ3

 . آنان خود انتخاب به يردولتيغ يهايخبرگزار رانيمد از نفر كي ـ4

 . يفناور و قاتيتحق علوم، ريوز انتخاب به حقوق دياسات از نفر كي ـ 5

 . يرسان اطالع يعالـ يشـورا انتـخاب به ارتباطات و اطالعات حوزه در نـظر صاحب نـفر دو ـ 6

 . است بالمانع آنها مجدد انتخاب و بوده سال دو يانتخاب ياعضا تيمسؤول مدت ـ1تبصره

 . بود خواهد مستقر ياسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ربطيذ معاونت حوزه در ئتيه رخانهيدب ـ2تبصره

 نيرايدرغ كند، آغاز را خود تيفعال مجوز اخذ از پس سال كي ظرف حداكثر است موظف يخبرگزار ازيامت صاحب ـ15ماده

 . شد خواهد لغو صادره مجوز صورت

 شوند، يم اي شده سيتأس خاص نيقـوانـ مـوجـب به كه ييها يخبرگزار ياستثنا به يخبرگزار عنوان تحت تيفعال هرگونه ـ16ماده

 . است مجاز نامه نييآ نيا چارچوب در صرفاً

 ظرف حداكثر موظفند اند، داشته تيفعال مربوط نيقوان براساس نامه نييآ نيا ابالغ و بيتصو از قبل تا كه ييهايخبرگزار ـ تبصره

 . شد خواهد لغو آنها مجوز صورت نيرايغ در. ندينما اقدام نامه نييآ نيا مفاد با خود طيشرا قيتطب به نسبت ماه شش

 عارف محمدرضا ـ جمهور سيرئ اول معاون

 


