
 ١٣٦٤   اسفندماه  مصوب  مطبوعات  قانون اجرايي  نامه آيين

    مطبوعات مشخصات  و تعريف -   اول فصل

دو  -)   نامـه  هفته( بار   يك اي هفته -)  روزنامه( يكبار روزي : زير منتشر شوند  زماني  از فواصل توانند با يكي  مي  انتشار منظم  زمان لحاظ   به مطبوعات -١  ماده
   يكبار دوماه)  ماهنامه (- بار يك  ماهي - بار  يك هفته

 ( سالنامه (- بار   يك سالي - بار  يك  ماه شش -)  فصلنامه )  بار  يك  ماه سه -

   و موجـب  انـد اشـتباه    شده  تعطيل  يادايم  طور موقت به   آه  موجود و يا با نشرياتي  با نشريات  شود آه  استفاده  بايد از آلماتي نشريه  در نامگذاري -٢  ماده
  . بنمايد  دولتي ارگانها يا سازمانهاي  با  وابستگي  باشد و ياايجاد شبهه  نامأنوس ايد از آلمات نب  نشريه  نام همچنين . آنها نباشد  نام تداعي

  . باشد مطبوعات رسالت  با  متناسب بايست  مي  مطبوعات  قانون  يك  در ماده  غير از موارد ذآر شده روشهايي  انتخاب -٣  ماده

   قـانون   سـاير ضـوابط   انتـشار بـا رعايـت     در پروانـة  منـدرج    با ساير مشخـصات   و منطبق  نشريه  با همان  و ديگر ضمائم  نامه ويژه -  العاده  انتشار فوق -٤  ماده
  .باشد  مجاز مي مطبوعات

  .  مجاز نيست  طور منظم مذآور به انتشار موارد - تبصره

   در پروانـة   منـدرج   سـاير مشخـصات    بارعايـت  جداگانه   صورت  به  آن شار و انتشار منظم انت  پروانه  داراي  مطبوعات  از مطالب يا قسمتي   تمام ترجمة -٥  ماده
  .باشد  مي بالمانع   نشريه  صاحب انتشار از جانب

   امتيـاز ممنـوع   حب صـا   اجـازه  بـدون   مـشابه   يـا طـرق   عكـسبرداري   يا  افست  از طريق  شده  چاپ  آه  و شكلي  زبان  همان  موجود به مطبوعات تكثير -٦  ماده
  .باشد مي

 مـذآور    از ارزشـهاي   خـارج   و مقـاالت  مطالب  درج به  مجاز انتشار باشد و نشريه    در پروانه  مندرج  با روشهاي  و متناسب بايد مطابق   نشريه مطالب -٧  ماده
 .باشد  بگذارد، نمي نشريه   آلي  مشي  خط  تأثير روي آه

   مـسايل   پيرامـون   مطـالبي  درخواسـتي  روش  بـا   و متناسـب   مطبوعـات   قـانون ٢   مـادة   رعايـت  انـد ضـمن    موظـف   محلـي  هـاي  نامه تههف ها و روزنامه -٨  ماده
  . نمايند درج  مردم  آگاهيهاي  سطح باال بردن   جهت  انتشار نشريه  محل  و فرهنگي اجتماعي

   تبليـغ   آـه   در صـورتي  ،نقـد و رد مطالـب   منظور تحقيق  به)  و خارجي داخلي(   اسالم  و مخالف منحرف   و گروههاي  و احزاب از مطبوعات   مطالب نقل -٩  ماده
 . است   نشود بالمانع محسوب

   بدون  نشريه ر شكل و يا تغيير د انتشار نشريه  و محل ترتيب ، ، روش تغيير نام:   از قبيل  انتشار نشريه  در پروانه  مندرج تغيير در مشخصات  هر گونه -١٠  ماده
  .باشد  مي  ممنوع  بر مطبوعات نظارت   هيأت  و تصويب اطالع

   و مجوز انتشار نشريه صدور پروانه  شرايط -   دوم فصل

  ، سـوابق   فـردي  ت مشخـصا  حـاوي   آـه  اي پرسـشنامه    شـده   تكميـل   فـرم   همـراه   خود را بـه   تقاضانامه بايست  مي  انتشار نشريه پروانة  متقاضيان -١١  ماده
   و در شهرسـتانها بـه   ارشـاد اسـاليم     وزارت  بـه   زيـر در تهـران   شرح  به  مدارك  انضمام  باشد، به  قانوني و تعهدات   و شغلي فرهنگي -  سياسي -  اجتماعي
 .نمايند   تحويل  مربوطه  استان  ارشاد اسالمي ادارات

 ٦*٤   عكس چهار قطعه -١

 .  صفحات  از تمام شناسنامه   فتوآپي دو برگ -٢

  باشد اجتماعي   حقوق  سلب  موجب  آه  اسالمي  موازين  براساس  آيفري  محكوميت  سابقه عدم   گواهي  برگ يك -٣

 . باشد  رسيده  تأييد مراآز ذيصالح  به  آه  تحصيلي  مدرك آخرين   فتوآپي  برگ يك -٤

 بايد   مدير مسئول  عنوان  به  فردواجد شرايط معرفي  با  همراه  صدور پروانه  باشد، تقاضاي  حقوقي  شخصي نشريه انتشار   پروانة متقاضي  چنانچه -١٢  ماده
 .شد  صادر خواهد  آننده  مرآز درخواست نام  انتشار به  پروانة  موافقت در صورت. باشد   مسئول  مقام  باالترين از سوي

   اجـازة   نماينـد آـه   انتـشار نـشريه    صـدور پروانـه   تقاضـاي  توانند  مي  در صورتي  ايراني  ديني  و اقليتهاي  سياسي هاي سازمانها، و جمعيت ، احزاب -١٣  ماده
 .باشند  را دارا  قانوني فعاليت

   بـه   مربـوط   مقـررات  در چهـارچوب  ديگـر   آـشورهاي   اسـالمي   آزاديـبخش   سـازمانهاي   صـدور مجـوز انتـشار مطبوعـات      جهت اسالمي  ارشاد وزارت -١٤  ماده
 رأسـًا    از موافقـت   و پـس   آورده عمل   را به  الزم  بررسي  امور خارجه  وزارت  و نيزموافقت  الزم  و اخذ مدارك ذيربط  نظر از مراآز  با استعالم  ايران  مقيم خارجيان
 .نمايد  مي اقدام

   بـه   ضـوابط   و بـا رعايـت   ارشـاد اسـالمي   از وزارت  مجوز  آسب  به  منوط  يا خصوصي دولتي   و شرآت ، مؤسسه  سازمان  يك  داخلي نشرية انتشار -١٥  ماده
 : باشد  زير مي شرح



 .باشد  مرآز  آن  مسئول  مقام  باالترين  از سوي  پيشنهادي  مدير مسئول  و معرفي نشريه  انتشار درخواست -١

 .باشد  آارآنان هاستفاد   براي  و فقط  آننده  مرآز درخواست  وظايف  و شرح  با اهداف عمدتًا در ارتباط  و اخيار مطالب -٢

 . باشد  حلقه  براي  رنگ٢حداآثر   و  ساده  چاپ داراي -٣

 . تجاوز ننمايد صفحه ٤٨ از  تعداد صفحات ٤-

 .باشد  رايگان -٥

 .شود  مي اده د  داخلي  نشريه  انتشار يك  اجازة  فقط  آن و واحدهاي  مرآز  يك به -١  تبصره

 . خواهد بود  مربوطه  ساير قوانين  با رعايت  دولتي انتشار نشريات صدور مجوز -٢  تبصره

   يا خصوصي  دولتي  و شرآت ، مؤسسه سازمان  يك داخلي   نشريات  از سوي  نامه  آيين  و اين  مطبوعات  قانون٢   در مادة  مندرج ضوابط   رعايت عدم -١٦  ماده
 .مجوزخواهد شد  ابطال  موجب  تكرار تخلف صورت  و در دور تذآر آتبي ص منجر به

 .نمايد  صادرمي مسئولي  مدير ، آارت  مدير مسئول  انتشارو براي  امتياز، پروانة  صاحب  براي اسالمي  ارشاد وزارت -١٧  ماده

 قـرار    بـر مطبوعـات    نظـارت   ودر اختيار هيأت  آورده عمل   را به  الزم ، تحقيقات ات مطبوع  قانون١١   مادة  اجراي تواند جهت  مي اسالمي  ارشاد وزارت -١٨  ماده
 . آورند عمل  را به  الزم اند همكاريهاي  موظف  ذيربط ارگانهاي ها و وزارتخانه. دهد

 قـرار    بـر مطبوعـات    نظـارت   موردتأييـد هيـأت   مطبوعـات   نون قا٩   مادة  و يا تبصرة٤ بند   براساس  آنان  توسط  انتشار نشريه  صالحيت آه  متقاضياني -١٩  ماده
 . نمايند  انتشار نشريه تقاضاي توانند مجددًا ، نمي  است نگرفته

 . باشد  شده ارائه  متقاضي سوي  موردنياز، از  مدارك  آليه  آه  است  زماني  انتشار نشرية  پروانه  تقاضاي ثبت   رسمي تاريخ -٢٠  ماده

   بانـام   صدور امتيارز نـشريه   در تقاضاي  واجدشرايط قانوني  وارثان. شود  لغو مي  نشرية  انتشار آن  نمايد پروانة  فوت اي  امتياز نشريه صاحب  هر گاه -٢١  ماده
 . دارند اولويت  خود  مورث نشريه

 .  مطبوعات  و قانون اجرائي   نامه  آيين اصالحيه

 . گردد حذف ١٥   ماده١  تبصره -١

 .گردد   حذف١٦  ماده  -٢

 . گردد اصالح  زير  بشرح٢١  ماده -٣

 .باشند مي   آن  رعايت  به موظف)   مسئول  و مديران  پروانه صاحبان(   مطبوعات آه  مواردي -   سوم فصل

   و شـماره   مسلـسل   رديـف  انتـشار،شماره    و تـاريخ   ب، ترتيـ   طور آامـل   به  نام  درج  به شوند مكلف  منتشر مي اي  روزنامه  شكل  به آه  مطبوعاتي -٢٢  ماده
 .باشند  مي  اول  در صفحه قيمت  و نيز  صفحات  تمام  در باالي صفحه

  ات، تعـداد صـفح    مسلسل  رديف  انتشار،شمارة تاريخ  و ، ترتيب  طور آامل  به  نام  درج  به شوند موظف  منتشر مي اي  مجله  شكل به   آه  مطبوعاتي همچنين
 .باشند  مي  صفحات  در تمام  هر صفحه شماره  جلد و نيز قيد  بر روي و قيمت

   ممنـوع   اسـت   ذآـر شـده    نـشريه  انتـشار و يـا مجوزچـاپ      در پروانـة   آـه   جـز آنچـه    بـه   نشريه  و يا آرم  نام  به  و يا عبارت  آلمه هرگونه   آردن اضافه -١  تبصره
 .باشد مي

 را   دفتـر نـشريه    محـل   نـشاني   اسـت  موظـف  نـشريه    پروانه صاحب. باشند  مي  دفتر نشريه  عنوان  به  محلي  داشتن  به  موظف مطبوعات  از هر يك -٢٣  ماده
 . نمايد  اعالم  ارشاد اسالمي وزارت   انتشار آتبًا به  از اخذ پروانة پس

 ارشـاد    وزارت  بـه   در تهـران  سـاعت ٤٨  مـدت   آتبـًا ظـرف     را ، مراتـب   دفتـر نـشريه    محـل   تغييـر نـشاني    در صورت  است  موظف نشريه  امتياز صاحب -  تبصره
 . دهد  اطالع  مربوطه  استان اسالمي  ارشاد  ادارات  و در شهرستانها به اسالمي

 باشد معتبر   شده  آتبًا معرفي مدير مسئول  از طرفقبًال   آه  ديگري  و شخص  نشريه  يا مدير مسئول  پروانه  با امضا صاحب  مطبوعات مكاتبات  آلية -٢٤  ماده
.   اسـت   شـناخته   و يا مدير مـسئول   پروانه صاحب   را از وظايف  آن  اجرايي  نامه و آيين  مطبوعات  قانون  آه  در مواردي  شده معرفي   شخص مكاتبات. باشد مي

 .اعتبار ندارد

 ارشـاد    وزارت  بـه   توزيع  محل  تفكيك به  برگشتي تعداد نسخ  و  شده  چاپ  تعداد نسخ  حاوي  آه  فرمي ود را طبق اند تيراژ خ  موظف مطبوعات  آلية -٢٥  ماده
 . خواهد شد  نگهدراي  محرمانه  صورت  به آه  نمايند  ارسال اسالمي



 . نمايد اعالم ارشاد اسالمي   وزارت بًا به را آت  نشريه  قرارداد چاپ  طرف  چاپخانه  نام  است  موظف نشريه  مدير مسئول -٢٦  ماده

   و در شهرسـتانها بـه    ارشـاد اسـالمي   وزارت  بـه  تهـران   در  دو نسخه  از چاپخانه  نشريه  هر شماره  با خروج  همزمان بايست ها مي چاپخانه  مديران -٢٧  ماده
 .دارند  دريافت  وصول  اعالم  و برگه  تحويل مربوطه   استان  ارشاد اسالمي ادارات

 ارشـاد    يـا ادارة  ارشـاد اسـالمي    وزارت انتـشار بـه     محـض   خـود را بـه    از نـشرية   نيـز بايـد دو نـسخه     سازمانها و مؤسسات  داخلي نشريات  ناشران -  تبصره
 . دارند  دريافت  وصول دهند و برگ   تحويل  مربوطه  استان اسالمي

   پروانـة   از قبيـل   دريـافتي   مـدارك  اسـت   موظـف  پروانـه   ، صـاحب   ارشـاد اسـالمي    وزارت  از سـوي   آتبي  با اعالم  انتشار نشريه پروانة  لغو در صورت -٢٨  ادهم
 . رفتار خواهد شد  برابر قانون  مدارك ناي  از  آنندگان  روزمسترد نمايد يا سوء استفاده١٠   مدت  راظرف  خبرنگاري آارتهاي  و  مدير مسئوللي انتشار، آارت

  مقررات ساير -   چهارم فصل

 .نمايد مي   استفاده  مراآز ذيصالح  از همكاري  تخصصي  نشريات  در بررسي اسالمي  ارشاد وزارت -٢٩  ماده

 منظـور    بـه  اي آثيراالنتـشار، دعوتنامـه   در نـشريات    آگهـي   درج ، ضـمن   بر مطبوعـات   نظارت  هيأت  دورة تمام از ا  قبل  ماه  سه اسالمي  ارشاد وزارت -٣٠  ماده
،   مطبوعـات   قـانون ١٠   مـاده ٤  تبـصرة   در  جديد منـدرج   هيأت  نامزدها توسط  از تأييدصالحيت  و پس  نموده  ارسال مطبوعات   مسئول  مديران  به  نامزدي اعالم

 و  بـا ورقـه   يابد و اخذ رأي مي   رسميت  مسئول  مديران  مطلق  با حضور اآثريت جلسه. نمايد  مي  دعوت خاباتانت   برگزاري جهت  مسئول  مديران مجددًا از آلية
 . آورد  دست  را به  آرا حاضران  مطلق  اآثريت بايست مي   انتخابي  خواهد بود و نماينة  مخفي  صورت به

   رسمي  مسئول  مديران  سوم  باحضور يك جلسه  اين.  خواهد شد  تشكيل  از دو هفته  بعد پس ة حاضر نشوند جلس  اآثريت  اول مرحلة  در چنانچه -١  تبصره
 .خواهد بود

 .باشد  نمي  تفويض  قابل مدير مسئول   رأي حق -٢  تبصره

  موسوي  مير حسين - وزير  نخست

  


