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مقدمه:
قانون محصول زندگي اجتماعي است و به معناا عاا آن ،وجاه فكيكا
زندگي مدني از زندگي غكرمدني انسان ها ميباشد .در حقكقت از جمله هدفها
مهم فدوين و وضع مقررات فوسط دولت و قانون گذاران ،رشد و پكشرفت جامعه،
فنظكم روابط اجتماعي افراد و ايجاد عدالت مكان انسانهاست.
با فوجه به محتوا و موضوع اصلي كتاب حاضر ،فبلكغات نكز به عناوان يا
پديده اجتماعي ،از قرن  19مكالد  ،با شكوهها نوين در جواماع متتلار روا
يافت و از همان ابتدا دولتها با وضع مقررات و نظاارت مساتمر ،ضامن حكا
منافع عمومي ،به امر ساماندهي اين پديده پرداختند.
در كشور ما نكز ،با فوجه باه ساوابم موجاود ،از ساال  1286شمساي ،باا
فصويب اولكن قانون مطبوعات ،در اين قانون مواد نكز باه موضاوع وناونني
انتشار اعالنات اختصاص يافت ،اما اولكن آيكننامه كه بهطاور مشاتپ پكراماون
فبلكغات بازرگاني به فصويب رسكد ،آيكننامه «فنظكم امور اعالناات» مصاوب 23
فروردين  1348است .اين آيكننامه حاو مقررات مربوط باه وناونني فسساك
كانون ها فبلكغافي و شرايط و ضوابط انتشار آگهي ها فبلكغافي بود .فا پاك

از

آن ،مقررات فبلكغات فجار به طور پراكناده در قاوانكن و مقاررات مرباوط باه
وسايل ارفباط جمعي نظكر قانون مطبوعات ،راديو و ساكنما و همچناكن مقاررات
مربوط به واپ ،اعالنها و اوراق فبلكغافي مورد فوجه قانونگذاران بوده است.
همچنكن دومكن آيكننامه در قبال از پكاروز انقاالب اساالمي ،باا عناوان
«آيكننامه امور فبلكغات و كاانون آگهاي» باود كاه در  22شاهريورماه  1354باه
فصويب هكست وزيران وقت رسكد.
پ

از پكروز انقالب اسالمي ،نتستكن و فنها مقررافي كه برا آگهيهاا

فجار و كانون ها فبلكغافي به طور اختصاصي به فصاويب رساكد« ،آياكنناماه
فسسك

و نظارت بر نحوه كار و فعالكت كانونها آگهي و فبلكغافي» است كه در

 27اسكندماه  1358فوسط شورا انقالب با  21ماده به فصويب رسكد.
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هماكنون فعالكت در حوزه فبلكغات بازرگاني و نظارت بر آن به اساتناد و در

وارووب آيكننامه مذكور انجا ميشود و مطابم ماده  10اين آياكنناماه ،كمكتاه
مركز سازمان ها فبلكغافي كشور ،به عنوان عاليفرين مقا سكاستگذار در امور
مربوط به فبلكغات ،به فناسب موضوع ها و موارد موجود ،دستورالعملهايي را فهكه
و بعد از فصويب ،به مراجع و مراكز مربوطاه اباالم مايكناد كاه رعايات ايان
دستورالعمل ها و ضوابط از سو دستاندركاران و بتصوص كانونها آگهي و
فبلكغافي الز االجرا ميباشد.
عالوه بر مقررات و ضوابطي كه ذكر شد ،در قوانكن ،آيكننامهها اجرايي و
دستورالعمل ها دينر كه در اين كتااب در شادهاناد ،ضاوابطي درخصاوص
پذيرش و انتشار آگهي ،مشتپ شده است كه رعايت آنها از طرف سازمانهاا و
اشتاص فعال در حوزه فبلكغات همانند رسانه ها ،صاحبان آگهاي و كاانون هاا
فبلكغافي به دلكل لزو حك حقوق متاطبان ،ارزشها انسااني و مناافع كشاور،
امر اجتنابناپذير است.
ذكر اين نيته ضرور است كه دفتر فبلكغات و اطالعرساني حسب وظااير
قانوني خود ،از سال  1391موضوع نهايي شدن پك نوي

قانون جديد فبلكغاات

كشور را در دستور كار قرار داد و باا جاديت فماا و باا حمايات و همياار
صاحب نظران اين حوزه ،سرانجا پك نوي

مذكور را كامل و در ابتادا ساال

 1392آن را برا طي مراحل قانوني به مراجع ذيربط ارايه كرده اسات .بايشا
فصويب قانون جديد فبلكغات گا مهمي در حل مشيالت موجود خواهد بود.
امكد است اين مجموعه مقباول و ماورد اساتكاده فعااالن حاوزه فبلكغاات
بازرگاني كشور و دينر افراد مربوطه واقع شود و اين عزيزان با راهنمايي و ارايه
نظرات سازنده ،اين دفتر را برا فهكه نستهها مطلوب آفي ،يار كنند.
احساناله حجتي
مديركل دفتر تبليغات و اطالعرساني
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 فصل اول:
 بخشهايي از قااون اااااي (در ارتباا باا وظااي

وزار

فرهنگ و ارشاد ااالمي) و ديگار قاناو و و مراررا ا رامان
تبل غا
 اصولي از قانون اساسي جمهوري اسالميي ارالنان ر ارتبالا االا
وظارف وزارت فنهنگ و ارشا اسميي
 اخش هاري از قالانون اهالفاو و وظالارف وزارت فنهنالگ و ارشالا
اسميي
 آريننايه تأسيس و نظارت االن نوالوك الار و فعاليال
آگهي و تبليغاتي
 يا ك  19قانون يطبوعات

الانونهالاي
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اصنلي از قاون ااااي جمهنري ااالمي ايرا
(در ارتبا با وظاي

وزار فرهنگ و ارشاد ااالمي)



اصل سو  -دولت جمهور اسالمي ايران موظر است بارا نكال باه اهاداف
مذكور در اصل دو همه اميانات خود را برا امور زير به كار برد:
 -1ايجاد محكط مساعد برا رشد فضائل اخالقي براساس ايمان و فقوا و مبارزه
با كلكه مظاهر فساد و فباهي.
 -2باال بردن سطح آگاهيها عمومي در همه زمكناههاا باا اساتكاده صاحكح از
مطبوعات و رسانهها گروهي و وسايل دينر.
..... -3
 -4فقويت روح بررسي و فتبع و ابتيار در فما زمكنهها علمي ،فني ،فرهنني و
اسالمي از طريم فسسك

مراكز فحقكم و فشويم محققان.

اصل پانزدهم  -زبان و خط رسمي و مشترك مرد ايران فارسي اسات .اساناد و
ميافبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي اساتكاده
از زبانها محلي و قومي در مطبوعات و رسانهها گروهي و فادري

ادبكاات

آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است.
اصل بكست و وهار  -نشريات و مطبوعات در بكان مطالب آزادناد منار آنياه
متل به مباني اسال يا حقوق عمومي باشد ،فكصكل آن را قانون معكن ميكند.
اصل ييصد و پنجاه و سو  -هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بكنانه بار مناابع
طبكعي و اقتصاد  ،فرهنگ ،ارف

و دينر شئون كشور گردد ،ممنوع است.

اصل ييصد و شصت و هشتم  -رسكدگي به جرايم سكاسي و مطبوعاافي علناي
است و با حضور هكست منصكه در محاكم دادگستر صورت ميگكرد.
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نحوه انتتاب ،شرايط ،اختكارات هكست منصكه و فعرير جار سكاساي را قاانون
براساس موازين اسالمي معكن ميكند.
.
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بخشهايي از قاون اهداف و وظاي
وزار فرهنگ و ارشاد ااالمي



ماده  -1به منظور فحقم اهداف زير وزارت فرهنگ و ارشااد اساالمي فشايكل
ميگردد:
 -1رشد فضايل اخالقي براساس ايمان و فقو .
 -2استقالل فرهنني و مصونكت جامعه از نكوذ فرهنگ اجانب.
 -3اعتال آگاهيها عمومي در زمكنههاا متتلار و شايوفايي اساتعدادها و
روحكه فحقكم ،فتبع و ابتيار در جامعه.
 -4روا فرهنگ و هنر اسالمي.
 -5آگاهي جهانكان نسبت به مباني و مظاهر و اهداف انقالب اسالمي.
 -6گسترش مناسبات فرهنني با ملل و اقاوا متتلار بتصاوص مسالمانان و
مستضعكان جهان.
 -7فراهم آمدن زمكنهها وحدت مكان مسلمكن.
ماده  -2وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي كه مسؤول اجرا سكاستها رسامي
نظا جمهور اسالمي ايران در زمكنه فرهنگ عمومي است وظاير اساسي زير را
در فحقم مكاد ماده ( )1عهدهدار ميباشد:
 -1شناساندن مباني  ،مظاهر ،اهداف انقالب اسالمي به جهانكان با بهاره گكار از
وسااايل و اميانااات هناار  ،ساامعي و بصاار  ،كتااب ،نشااريات و برگاازار
گردهماييها فرهنني و ساير اقادامات الز در داخال و خاار از كشاور باا
هميار وزارت امور خارجه و ساير دستناهها ذ ربط.

 اعظم نوري  -مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي– دفتر حقوقي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي – چاپ دوم – بهار 1375
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فبصره  -2دستناهها فرهنني و فبلكغي دولتي و همچنكن دساتناههاايي كاه از
دولت استكاده ميكنند به شرط هماهنني باا وزارت فرهناگ و

اميانات و كم

ارشاد اسالمي ميفوانند در خار از كشور به فعالكت بپردازند.
 -2مطالعه و فحقكم در زمكنه فبلكغات رسانهها جهاني و كشر روشها مورد
عمل آنها و افتاذ شكوهها مناسب مقابله با آن در صورت لزو .
 -4فمركز و بررسي اخبار و اطالعات مربوط به پكشرفت برنامهها و فعالكتهاا
دستناهها دولتي و نهادها انقالب اسالمي به منظور انتشار آنها.
 -16صدور اجازه فسسك  ،انحالل و نظارت بر نحوه كار و فعالكت كاانونهاا
فبلكغافي  ،واپتانه ها و مؤسسات فيثكر و مؤسسات وابساته باه صانعت وااپ و
نظارت بر ككككت و محتوا آگهيها و كارها وااپي طبام ضاوابط و مقاررات
قانوني مربوطه.
 -20صدور اجازه ورود و خرو آثار سمعي و بصر  ،آثار هنر  ،مطبوعاات و
نشريات و كلكه مواد فبلكغي و فرهنني مشايوك كاه فعكاكن ماوارد مشايوك از
غكرمشيوك طبم آيكننامها خواهد بود كه به فصاويب هكاست وزياران خواهاد
رسكد.
 -22صدور اجازه فسساك

ياا انحاالل مراكاز ،مؤسساات و مجاامع فرهنناي،

مطبوعافي  ،خبر  ،هنر  ،سكنمايي ،سامعي و بصار و مؤسساات انتشاارافي و
فبلكغافي در كشور و نظارت بر فعالكتهاا آنهاا و همچناكن ناشارين و كتااب
فروشان در وهارووب ضوابط و مقررات مربوط.
 -27برنامهريز فرهنني و فبلكغي در جهت هميار بكشاتر مارد باا دولات و
بررسي پكرامون اثرات برنامهها و فعالكتها دولت در افيار عماومي و اراياه آن
به هكست وزيران.
 -30فسسك

و اداره مؤسسات آموزشي الز به منظور آموزش افراد مجارب در

رشتهها متتلر فرهنگ ،هنر ارشاد و جهاننرد و امور مربوط دينر بر حساب
مورد با هميار دستناهها ذ ربط.
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قانون فوق مشتمل بر وهار ماده و هكت فبصره در جلسه روز سهشانبه دوازدهام
اسكندماه ييهزار و سكصد و شصت و پنج مجل

شورا اسالمي فصاويب و در

فاريخ  1366/2/23به فسيكد شورا ننهبان رسكده است.
اكبر هاشمي رفسنجاني
رئيس مجلس شوراي اسالمي
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آي ووامه تأا س و وظار بر
وحنه كار و فعال ت كاون هاي آگهي و تبل غاتي



مديرعامل محتر روزنامه رسمي جمهور اسالمي ايران

پكرو نامه شاماره  14590ماور  72/12/15و عطار باه ناماه شاماره  9/17233ماور
 72/12/19درخصوص در آيكننامه فاسك

و نظارت بر نحوه كار و فعالكت كانون هاا

آگهي و فبلكغافي مصوب  58/12/27شورا انقالب اساالمي در روزناماه رسامي اعاال
ميدارد:
نظر به اينيه رونوشت آيكننامه مزبور در زمان ابالم به دستناه مجر مسامحتاً به آن
روزنامه ارسال ننرديده و از طرفي در حال حاضر دستناه ذ ربط به همكن علت در اجارا
با مشيل مواجه شده است لذا مقتضي است در اسرع وقت نسبت به در آن در روزناماه
رسمي اقدا الز معمول فرمايند.

مدير كل حقوقي رياست جمهوري

وزار ارشاد ملي
شورا انقالب جمهور اساالمي در جلساه ماور  1358/12/27بناا باه
پكشنهاد شماره  6161/45/1031مور  1358/7/18وزارت ارشاد ملي باه اساتناد
ماده  6قانون فسسك

وزارت اطالعات و جهاننرد (سابم) آيكنناماه فسساك

و

نظارت بر نحوه كار و فعالكت كانونها آگهي و فبلكغافي را به شرح زير فصويب
نمودند:
ماده  )1منظور از كانونها آگهي و فبلكغافي در ايان آياكنناماه ساازمانهاايي
هستند كه كاار آنهاا فنظاكم ،فهكاه ،مشااوره و اجارا برناماههاا فبلكغاافي و
روابط عمومي و انجا دادن ساير خدمات برا معرفي و فروش كاال ياا خادمات
 روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران ،سال پنجاه و دوم – شماره  14895مورخ دوشنبه
سوم ارديبهشت 1375
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مربوط مي باشد .اين سازمان ها بايد بارا انجاا دادن خادمات ماوردنظر دارا
فجهكزات الز و نكرو انساني ماهر برا قسمتها متتلر خود باشاند .محال
كانونها آگهي و فبلكغافي بايد فنها به امور مذكور در اين ماده اختصاص يابد.
ماده  )2مسموران صاالحكتدار وزارت ارشااد ملاي ماي فوانناد در فماا مواقاع
ونونني فعالكت و دفافر كانونها آگهي و فبلكغافي را بررسي نمايند.
ماده  )3هر شتپ حقكقي و يا حقوقي وقتي ميفواند به فعالكاتهاا موضاوع
ماده ي

ايان آياكنناماه بپاردازد كاه از وزارت ارشااد ملاي پرواناه بنكارد و

مديرمسؤولي كه حائز شرايط مندر در اين آيكننامه باشد به وزارت ارشاد ملاي
معرفي نمايد.
فبصره :اشتاص حقكقي و مديرعامل در ماورد (اشاتاص حقاوقي) باياد فاقاد
پكشكنه مؤثر كككر باشند و مشهور به فساد اخالقي نباشند.
ماده  )4مدير مسؤول بايد دارا شرايط زير باشد:
 -1فابعكت ايران
 -2اهلكت قانوني
 -3نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر كككر
 -4دارا بودن ديپلم كامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه كاار ماؤثر در
امور فبلكغات با فسيكد كمكته سازمانهاا فبلكغاات ياا مادرك فحصاكلي معاادل
دانشنامه لكسان

1

 -5عد اشتغال در وزارفتاناههاا ياا مؤسساات ياا شاركتهاا دولتاي و ياا
شهردار ها
فبصره  :ي

نكر نمي فواند ماديريت مساؤول باك

از يا

كاانون فبلكغاافي را

عهدهدار باشد.
ماده  )5كانونها آگهي و فبلكغافي نبايد از نظر ادار و فصمكمگكر وابسته باه
وسايل ارفباط جمعي و يا آگهيدهندگان باشند.

 .1براساس تصويب هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 1388/9/1
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ماده  )6رسانهها همناني مجاز نكستند به مشتريان خود بهطور مستقكم فتكككاي
به عنوان كارمزد آژان

بدهند و بايد نار مصاوب آگهاي را دريافات نمايناد.

فتككر متصوص سازمان ها فبلكغات فقط به سازمان هايي فعلم مي گكرد كاه از
وزارت ارشاد ملي و افحاديه سازمانها فبلكغات پروانه داشته باشند.
ماده  )7وزارت ارشاد ملي مي فواناد كسااني را كاه در فااريخ فصاويب ايان
آيكننامه دارا پروانه وزارت اطالعات و جهااننرد ساابم هساتند و اساتمرار
فعالكت و صالحكت فني آنها طبم بند  4ماده  4مورد فسيكد باشد بادون فوجاه باه
مدرك فحصكلي بهعنوان مديرمسؤول بپذيرد.
ماده  )8اجازه فسسك

كانونها آگهي و فبلكغافي و شعب و نمايندگي در يا

يا وند حوزه معكن با فوجه به اميانات و لزو اين امر باا گارفتن نظار مشاورفي
افحاديه و سازمانها فبلكغات به عهده كمكته سازمانها فبلكغات ميباشد.
فبصره  :فغككر محل واگذار كانونها آگهي و فبلكغافي و يا هرگونه فغككر در
مديران سازمانها مذكور بايد قبالً به وزارت ارشاد ملي اعال گردد.
ماده  )9در صورت فوت دارنده پروانه كانون هرگاه مكان وراث شاتپ واجاد
شرايطي درخواست پروانه كند با موافقت ساير وراث قانوني حداكثر ظارف ساه
ماه از فاريخ موافقت وراث پروانه به نا او صادر خواهاد شاد .وراث همچناكن
مي فوانند با فوافم و اجازه كمكته سازمانهاا فبلكغاات پرواناه را باه اشاتاص
حقكقي يا حقوقي صاحب صالحكت منتقل كنند.
ماده  )10به منظور صدور پرواناه فسساك

كاانونهاا و مؤسساات فبلكغاافي و

رسكدگي به شيايات مربوط به آنها يا لغو پروانه و بركناار ياا فعلكام ماديران
مسؤول و فعطكل موقت يا دائم كانونها آگهي و فبلكغافي كمكتها به نا كمكتاه
سازمانها فبلكغات در وزارت ارشاد ملي به رياست معاون مرباوط و مركاب از
مديركل يا نماينده او و ي

نكر دينر به انتتااب وزيار ارشااد ملاي و نمايناده

فا االختكار افحاديه سازمانها فبلكغات و در استانها اين كمكته متشيل از معاون
استاندار و يا نماينده او ،مدير كال ارشااد ملاي و كارشاناس مربوطاه فشايكل
ميگردد.
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وظاير كمكته به شرح زير است:
الر  -رسكدگي و فصمكم گكر در مورد درخواستها صدور پروانه فسساك
كانونها آگهي و فبلكغافي و يا گشاي

شعبه يا نمايندگي.

ب  -رسكدگي و فصمكم در مورد شيايافي كه از كانونها آگهي و فبلكغافي و
يا مشتريان آنها مي رسد .ونانچه متقاضي از فصمكم متتذه در استان شاكي باشاد
ميفواند مرافب را جهت رسكدگي به كمكته مركز اعال نمايد.
پ  -صدور اخطار كتبي يا فعطكل فا سه ماه يا لغو پروانه كانونهاا آگهاي و
فبلكغافي برحسب درجه فتلر.
فبصره :انتقال پروانه كانونها آگهي و فبلكغافي با رعايت مكاد اين آيكنناماه و
با فصويب كمكته مجاز است به شرط آنيه انتقالگكرنده و يا انتقالگكرنادگان اعام
از حقكقي يا حقوقي شرايط الز مندر در اين آيكننامه را داشته باشند.
ماده  )11در موارد كه پروانه كانونها آگهي و فبلكغافي يا شعبه يا نمايندگي
آن به عللي فعلكم گردد كانون يا شعبه يا نماينادگي آن موظار اسات از فااريخ
ابالم فعلكم از انجا و قبول فعهدات فازه خوددار كند.
ماده  )12ساازمانهاا فبلكغاافي و مؤسساات انتشااردهنده آگهاي در فنظاكم
آگهيها فبلكغافي خود ميلر به رعايت نيات زير ميباشند:
الر  -آگهيها فبلكغافي بايد با موازين شرعي و قانوني كشور منطبم باشند.
ب  -استكاده از فصاوير و عناوين مقامات عاليرفبه ممليتي و فمثال پكشاوايان
مذهبي و شتصكتها فاريتي و فرهنني كشور در آگهيهايي كاه هادف آنهاا
ارايه كاالها مصرفي و خدمات مشابه ميباشد ممنوع است.
پ  -آگهيها فبلكغافي نبايد خدمات يا كاالها دينران را بيارزش ياا فاقاد
اعتبار جلوه دهد.
ت  -در آگهيها فبلكغافي ادعاها غكر قابل اثبات و مطالب گمراهكننده نبايد
گنجانده شود.
ث  -آگهي فبلكغافي نبايد محتو گكتار يا فصاوير باشد كاه بارا اخاالق و
معتقدات مذهبي و عكت عمومي فوهكنآمكز باشد.

19

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

 در آگهي ها فبلكغافي نمي فوان از قول منابع علمي ادعاهايي به عمل آوردكه از طرف منابع موثم علمي فسيكد نشده باشد.
چ  -فبلكغ كاالها بازرگاني و خدمات فجارفي در كودكستانهاا ،دبساتانهاا،
دبكرستانها ممنوع است.
ح  -فحقكر و استهزاء دينران فلويحاً و يا فصريحاً در آگهيها فبلكغافي ممنوع
است.
 فبلكغافي كه مرو فساد يا متالر اديان رسمي و برخالف عكات عماوميباشد ،ممنوع است.
د -فعككن جايزه در مقابل فشويم به خريد و مصرف ممنوع است.
ماده  )13آگهيها مربوط به خاواص ماواد غاذايي  ،آشاامكدني  ،بهداشاتي و
آرايشي طبم مقررات مربوط مستلز گارفتن اجاازه قبلاي از وزارت بهادار و
بهزيستي است.
فبصره :فبلكغ در مورد خواص داروها ممنوع است منر بر طبم ضاوابط مااده 5
قانون مربوط به مقررات پزشيي و دارويي و مواد خوراكي و آشامكدني مصاوب
.1334
ماده  )14برا نماي
ملي پروانه نماي

هرگونه فكلم و اساليد فبلكغافي بايد قبالً از وزارت ارشاد

كسب شود.

ماده  )15آگهيها فبلكغافي كه از طريم رسانهها همناني (راديو ،فلويزياون،
سكنما ،روزنامه ،مجله ،سالنامه ويزيتور و مانند آن) پت

و انتشار مييابد فاابع

مقررات مندر در اين آيكننامه ميباشد.
ماده  )16هرگاه مديرمسؤول از رعايت مقررات مندر در اين آيكننامه فتلار
نمايد بركنار و صاحب كانون آگهي فبلكغافي موظر خواهد بود در مدت ي

ماه

مديرمسؤول دينر را طبم ماده  4معرفي كند .در غكر اينصاورت كاانون بارا
مدفي كه از سو كمكته سازمانها فبلكغات فعككن ميشود فعطكل ميگردد.
ماده  )17كانونها آگهي و فبلكغافي ميلكند كلكه دستورالعملهاايي را كاه در
آينده در مورد فبلكغات از طرف وزارت ارشاد ملي در حدود اختكارات قانوني آن
فهكه و ابالم ميگردد دقكقاً رعايت نمايند.
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ماده  )18از فاريخ انتشار اين آياكنناماه در روزناماه رسامي هاك مؤسساها
نميفواند خار از مقررات اين آيكننامه فحت عنوان كانون آگهاي و فبلكغاافي و
مانند آن فعالكت نمايد و كلكه اشتاص اعم از حقكقي و حقاوقي كاه باا يياي از
عناوين مذكور در حال فعالكت ميباشند موظكند ظرف سه ماه خود را باا شارايط
آيكننامه فطبكم داده و امتكاز جديد دريافت كنند در غكر اين صورت سازمان برا
مدفي كه از سو كمكته سازمانها فبلكغافي فعككن ميگردد فعطكل ميشود.
ماده  )19در صورفكيه دارندگان امتكاز پا

از صادور پرواناه جدياد فعالكات

رسمي خود را ظرف  6ماه آغاز و مرافب را به وزارت ارشاد ملي اعال نينند ياا
بعد از شروع فعالكت مجدداً به مدت ي

سال از ادامه كار خاوددار و فعاالكتي

نداشته باشند ،پروانه آنان ملغي فلقي و از كار آنان جلوگكر خواهد شد.
ماده  )20مراجع انتظامي جمهور اسالمي اياران ميلكناد باه فقاضاا وزارت
ارشاد ملي از ادامه كار اين قبكل مؤسسات و همچنكن كانونها آگهي و فبلكغافي
فاقد پروانه يا متتلر جلوگكر كنند.
ماده  )21از فاريخ فصويب اين آيكننامه كلكه مقررات مغاير ملغي است.
رئيسجمهور و رئيس شوراي
انقالب جمهوري اسالمي ايران
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ماده  19قاون مطبنعا

1

«قاون مطبنعا »
«ن» و القلم و ما يسطرون  ...سوگند به قلم و آنچه مينويسد.
«قرآن كريم»

نشريات و مطبوعات در بكان مطالب آزادند ،منر آنيه متل به مباني اسالمي
يا حقوق عمومي باشند .فكصكل آن را قانون معكن ميكند.
«قانون اساسي ،اصل »24

فصل اول – تعري

مطبنعا

ماده  -1مطبوعات در اين قانون عبارفند از نشريافي كه بهطور منظم باا ناا
ثابت و فاريخ و شماره ردير در زمكنهها گوناگون خبر  ،انتقااد  ،اجتمااعي،
سكاسي ،اقتصاد  ،كشاورز  ،فرهنني ،ديني ،علمي ،فني ،نظامي ،هنر  ،ورزشي
و نظاير اينها منتشر ميشوند.
....
....
ماده  -19نشريات در واپ آگهيها فجارفي كاه مشاتمل بار فعريار و
فمجكد كاال يا خدمافي كه از طرف ييي از مراكز فحقكقافي كشور كه بار حساب
قوانكن رسمكت داشته باشند ،فسيكد گردد با رعايت ماده  12آياكنناماه فسساك

و

نظارت بر نحوه كار و فعالكت كانونها آگهي و فبلكغافي و بندها مربوطه مجاز
ميباشند.
فبصره  -در موارد كه طبم اين ماده  ،مطبوعات مجاز به در آگهي هاا
مشتمل بر فعرير و فشويم از كاال و خدمات هستند ،متن اين فعرير و فشاويم
نميفواند از متن فقديرنامه رسمي مراكز قانوني مذكور در اين ماده فرافر رود.
....
....

 -1مصوب مورخ  1364/12/22و اصالحي مورخ  1379/30/1مجلس شوراي اسالمي
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ماده  -48اين قانون از جمله در مورد نحوه فشيكل هكات نظارت و هكات منصاكه
از فاريخ فصويب الز االجرا است و نكز از فاريخ فصويب ،كلكه قوانكن مغااير باا
آن از جمله اليحه قانوني مطبوعات مصاوب  1358/5/25شاورا انقاالب لغاو
ميگردد.
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23

 فصل دوم:
 برخي از داتنرالعمل هاي مصنب كم ته مركزي اازما هااي
تبل غاتي كشنر
 يصواات جلسات شانز هم و هفالفهم رصصالوا اردالا شالعبه و
نمارنفگي اناي انونهاي تبليغاتي
 يصواات جلسه ايستم رصصوا يقنرات يناو اه ينع انتشالار
آگهيهاري ه ر آن از ين م اناي شن

ر قنعاله شالي رصواسال

وجه ييشو
 يصواه جلساله شصال وچهالارم رصصالوا سالتورالعمن نوالوك
انتشار آگهينايه
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شرايط و مرررا ايجاد ومايندگي و شعب
كاون هاي آگهي و تبل غاتي
«مصوب جلسات شانزدهم و هكدهم كمكته مركز سازمانها فبلكغافي كشور»

 -1نمايندگي  :كمكته مركز فسسك

نمايندگي در ي

يا وند حوزه معكن

را منوط به رعايت شرايط زير اعال نمود:
الر  -صاحب امتكاز و مديرمسؤول مؤسسافي كه مجوز فعالكت فبلكغاافي
دارند با اعال مرافب به اداره كل مربوطه (مبدأ و مقصاد) مايفواناد باه
كانون دينر كه دارا پروانه فعالكت فبلكغافي از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي است نمايندگي اعطاء نمايد.
ب  -برا ايجاد بك

از ي

نمايندگي در ي

حوزه بايد قابالً موافقات

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان گرفته شود.
 -2شعبه :كمكته مركز شرايط فسسك

شعبه در ي

يا وند حوزه معاكن

را به صورت زير فصويب نمود:
الر -فقاضا فسسك

شعبه بايد با امضا صاحبامتكاز كانون خطاب به

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان مقصد باشد و رونوشت آن را باه
اداره كل استاني كه پروانه فعالكت فبلكغافي دريافت نموده ،فسلكم نمايد.
ب  -صاحبامتكاز موظر است ي

نكر را برا فصد ماديريت شاعبه

به عنوان مديرمسؤول شعبه كه حائز شرايط مندر در مااده  4آياكنناماه
فسسك

و نظارت بر نحوه كار و فعالكت كانونها آگهي و فبلكغافي باشد

معرفي نمايد.
 -كمكته سازمانها فبلكغات استان با فوجه به لزو فسسك

شعبه و در

نظر گرفتن اميانات اساتان و باا گارفتن نظار مشاورفي انجمان صانكي
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كانونها آگهي و فبلكغافي استان نسبت به صدور اجاازه فسساك

شاعبه

اقدا مينمايد.
د -مسؤولكت حقوقي ،جزايي و ادار كلكه فعالكتها شاعبه بار عهاده
مديرمسؤول شعبه مي باشد و صاحبامتكاز در مقابل سكاسات هاا كلاي
شعبه مسؤولكت دارد.
ها -در صورت فتلر شعبه مديركل استان درخصاوص اداماه فعالكات
شعبه فصمكم مي گكرد و گزارش آن را به اساتان مبادأ و كمكتاه مركاز
ارسال مينمايد.
اين مصوبه در  2بند و  7جازء در فااريخ  79/4/26و  79/7/3طاي
جلسات شانزدهم و هكدهم به فصويب كمكته مركز سازمانها فبلكغافي
كشور رسكد.

شهيدي مؤدب
رييس كميته مركزي سازمانهاي تبليغاتي كشور
و معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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مرررا مربن به منع اوتشار آگهيهايي كه در آ از مردم
براي شركت در قرعهكشي درخناات وجه ميشند
«مصوب جلسه بكستم كمكته مركز سازمانها فبلكغافي كشور»

كمكته مركز سازمان ها فبلكغافي كشور بنا به پكشنهاد اداره كال
فبلكغات با فوجه به شكوع پديدها به نا فاروش اقسااطي لاواز  ،كااال،
خودرو و ساير محصوالت و يا ارايه خدمت از طريم قرعهكشي كه در آن
از متقاضكان برا شركت در قرعهكشي درخواست واريز وجه به حسااب
واگذاركننده كاال يا خدمت مي شود و از آنجا كه اين امر فبديل باه يا
معضل اجتماعي فراگكر شده است و عدها سودجو بدين طريم با اغوا
مرد به سودها كالني دست پكادا مايكنناد و از ايان راه باه فرهناگ
اقتصاد و فولكد كشور آسكب مي رسانند با اساتناد باه مااده  10و 17
آيكن نامه فسسك

و نظارت بر نحوه كار و فعالكات كاانونهاا آگهاي و

فبلكغافي مصوب شورا انقالب جمهور اسالمي مقررات جديد زيار را
وضع و اعال مينمايد :رسانهها ،مطبوعات و مؤسسات فنظكم و نشر آگهي
و همچنكن كلكه سكارشدهندگان و انتشاردهندگان آگهي موظر به رعايت
آن هستند.
 -1در هر نوع آگهي برا فروش كاال يا خدمت از طريم قرعهكشي يا
روش دينر كه در آن از متقاضكان برا شركت در قرعهكشاي ياا ماوارد
مشابه درخواست واريز وجه به حساب واگذاركننده كاال يا خدمت شود با
فوجه به اينيه از مصاديم مطالب گمراهكننده است با عنايت به بناد (ت)
ماده  12انتشار آن در فما رسانهها ،مطبوعات و يا انتشار از طريم اوراق
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واپي و غكره و يا ارسال از طريم پست يا دستناهها اليترونكياي نظكار
نمابر يا اينترنت ممنوع است.
 -2انتشار آگهي ها مربوط باه فاروش كااال و ياا خادمات از طريام
قرعهكشي زماني مجاز است كه اوالً :آگهيدهنده ،خود فولكدكننده آن كاال
يا خدمت باشد و يا نمايندگي رسمي و قانوني از فولكدكننده داشته باشد.
ثانكاً :هكچنونه وجهي از متقاضكان برا شركت در قرعاهكشاي دريافات
نيند .ثالثاً :بها كاال يا خدمت و نحوه واگذار و دفعات اقساط و ساير
شرايط دقكقاً در متن آگهي مشتپ و روشن شود.
 -3متتلكان از اين مقررات برحساب قاانون و مقاررات فحات فعقكاب
قضايي قرار خواهند گرفت.
اين مصوبه با ي

مقدمه و  3بند در فاريخ  1380/9/18جلسه بكستم

به فصويب كمكته مركز سازمانها فبلكغافي كشور رسكد.
شهيدي مؤدب
رييس كميته مركزي سازمانهاي تبليغاتي كشور
و معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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داتنرالعمل وحنه اوتشار آگهيوامه تناط
كاون هاي آگهي و تبل غاتي

1

«مصوبه جلسه شصت و وهار كمكته مركز سازمانها فبلكغافي كشور»

 -1آگهي نامه عبارت است از هر نوع فرآورده واپي و محصول فبلكغاافي
مجلد يا غكرمجلد يا لوح فشرده كه با هدف فبلكغ كاال يا خدمات منتشر و
در سطح شهر خاص فوزيع ميشود.
 -2انتشار آگهينامهها فنها از سو كانونهاا آگهاي و فبلكغاافي دارا
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجاز ميباشد.
 -3آگهينامه بايد به طور راينان عرضه شود.
 -4مطالب مندر در آگهينامهها منحصراً بايد باه آگهايهاا فبلكغاافي
اختصاص يابد و واپ هرگونه فصوير يا مطلاب فحريار اعام از خبار،
گزارش ،مصاحبه ،يادداشت و مقاله در آگهينامه ممنوع است.
فبصره  :1در پكا ها عا المنكعه فرهنني ،اجتمااعي و اقتصااد نظكار
مسائل مربوط به رعايت بهداشت فرد و اجتماعي ،رعايت صرفهجاويي
در مصرف آب و انرژ  ،احترا به حقوق دينران و اشاعه فرهنگ اسالمي
و ملي مشروط بر آن كه حجم هر پكا از  30كلماه و مجماوع پكاا هاا
آگهينامه در هر بار انتشار از  300كلمه فجاوز نيند ،بالمانع است.
 -5در آگهي ها احزاب و نهادها سكاسي و آگهي نامزدها انتتابافي
در آگهينامه ممنوع است.
 -6جذب و در آگهي ها دولتي مانند مناقصههاا ،مزايادههاا ،حصار
وراثت و ثبت شركتها و مؤسسات در آگهينامهها ممنوع است منار باا
فشتكپ اداره آگهيها دولتي و يا مقامات قضايي.
 .1اصالحي دستورالعمل جلسه  29كميته مركزي سازمانهاي تبليغاتي كشور
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 -7نا كانون فبلكغافي ميبايست در باالفرين قسمت صكحه اول آگهينامه،
به طور كه حداقل نكمي از عرض آن را شامل شود در و در جنب آن
عبارت «آگهي نامه» به طور واضح قكد شود .افزودن هرگونه اسم يا عنوان
دينر مانند ويژهنامه ،پك شماره ،فوقالعاده و عناوين مشابه ممنوع است.
 -8كانون ها آگهي و فبلكغافي مي فوانند در آگهي ناماه براسااس نوبات
انتشار ،نا ماه ،فصل و سال انتشار را بدون در شماره ردير يا مسلسل
قكد كنند.
 -9قطع آگهي نامه نبايد در انادازه قطاع متعاارف مطبوعاات باشاد و در
صورت بروز اختالف ،مرجاع فشاتكپ ايان موضاوع كمكتاه مركاز
سازمانها فبلكغافي كشور ميباشد.
 -10آگهي نامه بايد دارا شناسنامه ا در ابعاد حداقل دو كادر در صكحه
دو باشد كه در آن نا كانون آگهي و فبلكغافي و شماره پرواناه فعالكات
آن ،نا مدير مسؤول كانون ،نشاني ،شماره فلكن و حوزه فعالكت يا فحات
پوش

و نا واپتانه در آن در شود.

 -11كانون ها آگهي و فبلكغافي در در آگهيها موظر هستند عالوه بر
رعايت مواد  15 ،14 ،13 ،12 ،11و  17آيكننامه فسساك

و نظاارت بار

نحوه كاار و فعالكات كاانون هاا آگهاي و فبلكغاافي ،بنادها مااده 3
دستورالعمل اجرايي مصوب جلسه  79/2/11كمكته مركز ساازمانهاا
فبلكغافي كشور و ساير قوانكن و مقررات موضوعه را نكز رعايت كنند.
 -12كانون هاا آگهاي و فبلكغاافي موظار هساتند فعاداد  5نساته از
آگهي نامه ها را به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان محل فعالكت خاود
فحويل دهند.
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دستورالعمل انتشار آگهي نامه ها مصوب جلسه بكست و نهم كمكته مركز
مور 1382/5/12سازمان ها فبلكغاافي كشاور در شصات و وهاارمكن
جلسه مور  1390/10/27كمكته مركز ساازمان هاا فبلكغاافي كشاور
اصالح و به فصويب رسكد.

محمدجعفر محمدزاده
رييس كميته مركزي سازمانهاي تبليغاتي كشور
و معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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 فصل سوم:
 قناو و و مرررا مربان باه تبل غاا مؤاساا و واحادهاي
آمنزشي ،تحر راتي ،فرهنگي و هنري
 قانون تعطين يؤسسات و واحفهاي آيوزشي ،توقيقاتي و فنهنگالي
ه افون اصذ يدوز قانوني ارن شفكانف
 آريننايه اجناري تعطين يؤسسات و واحفهاي آيوزشي ،توقيقاتي
و فنهنگي ه افون اصذ يدوز قانوني ارن شفكانف
 حكم شعبه  221ا گاك عمويي تهنان يبني ان ينع تبليغ يؤسسالات
آيوزشي ،توقيقاتي و فنهنگي فاقف يدوز
 يصالالواه جلسالالات  483و  513شالالوراي عالالالي انقالالمگ فنهنگالالي
رصصوا آيوزشگاكهاي آزا علمي
 يصالالواه جلسالاله  477شالالوراي عالالالي انقالالمگ فنهنگالالي رصصالالوا
آيوزشگاكهاي آزا هنني
 آريننايه اجناري ضوااط انگزاري يسااقات رني ،فنهنگي و هنني
يصوگ جلسه  374شوراي عالي انقمگ فنهنگي
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قاون تعط ل مؤاسا و واحدهاي آمنزشي و
تحر راتي و فرهنگي كه بدو اخذ مجنز قاونوي دائر
شده و ميشند

1

ماده واحده -اشتاصي كه بدون اخذ مجوز از مراجع قانوني اقادا باه ايجااد
مؤسسات و واحدها آموزشي و فحقكقافي و فرهنني از قبكل دانشناه ،مؤسساه
آموزش عالي يا فحقكقافي  ،مدرسه و آموزشناه كاه از وظاائر وزارفتاناه هاا
فرهنگ و آموزش عالي  ،آموزش و پرورش ،كاار و اماور اجتمااعي ،بهداشات،
درمان و آموزش پزشيي و فرهنگ و ارشاد اسالمي مايباشاد ،نمايناد و بعاد از
صدور دستور انحالل طبم ضوابط مقرر مؤسسه يا واحاد مربوطاه را دايار ننااه
دارند در حيم كالهبردار محسوب و در صورت شايايت وزارفتاناه مربوطاه
فحت فعقكب قانوني قرار خواهند گرفت.
فبصره  -1در مورد اشتاص حقوقي  ،مؤسسان و مديران عامل و هكست مديره و
يا باالفرين مقا اجرائي فحت فعقكب و مجازات قرار خواهند گرفت.
فبصره  -2مؤسسات و واحدها آموزشي و فحقكقافي و فرهنني و ساير عناوين
مشابه كه قبل از فصويب اين قانون بدون اخذ مجوز ايجاد شدهاند ونانچه ظارف
مدت ش

ماه پ

از الز االجراء شدن اين قانون جهت اخذ مجوز اقدا ننمايند

مشمول اين قانون خواهند بود.
فبصره  -3آيكننامه اجرائي اين قانون فوسط وزارفتانهها ذ ربط ظرف مادت
سه ماه فهكه و به فصويب هكست وزيران خواهد رسكد.
علي اكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسالمي

 -1مصوب مورخ  1372/10/27مجلس شوراي اسالمي
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آي ووامه اجرائي تعط ل مؤاسا و واحدهاي آمنزشي،
تحر راتي و فرهنگي كه بدو اخذ مجنز قاونوي داير
شده و ميشند

1

ماده  -1در اين آيكننامه وزارفتاناههاا فرهناگ و آماوزش عاالي،
آموزش و پرورش  ،كار و امور اجتمااعي ،بهداشات ،درماان و آماوزش
پزشيي ،فرهنگ و ارشاد اسالمي ،و مؤسساات و واحادها آموزشاي و
فحقكقافي و فرهنني و ساير عناوين مشابه و قاانون فعطكال مؤسساات و
واحدها آموزشي و فحقكقافي و فرهنني كه بدون مجوز قانوني داير شده
و مي شود به فرفكب به اختصار وزارفتانه ها ،مؤسسات و واحدها و قانون
نامكده ميشود.
ماده  -2وزارفتانه ها موظكند نسبت به شناسائي مؤسسات و واحادها
غكرمجاز اقدا نموده و دستور انحالل را صادر نمايند و در صاورفي كاه
پ

از صدور اين دستور و با رعايت مكاد فبصره ( )2قانون ،مؤسساه ياا

واحد مربوط غكرمجاز داير باشاد ،دايركننادگان را از طريام مراجاع ذ
صالح قانوني فحت پي گرد قرار دهند و فقاضا فوقر فعالكت آموزشي
و فحقكقافي و فرهنني آنان را بنمايند.
ماده  -3هر ي

از وزارفتانهها ميفوانند حسب مورد ،منكرداً يا مشتركاً

به عنوان شاكي علكه مؤسسات و واحدها غكرمجااز در مراجاع صاالحه
طرح شيايت نمايند.
ماده  -4فشتكپ وزارفتانه ها در غكرمجااز باودن فعالكات ايان گوناه
مؤسسات و واحدها معتبر ميباشد.
 -1مصوب مورخ  1373/3/18هيات محترم وزيران
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ماده  -5دايركنندگان مؤسسات و واحدها موضوع اين آيكننامه ميلكند
با مسمورين اعزامي از وزارفتانه ها هميار نموده و مدارك و اطالعاات
الز را در اختكار آنان قرار داده و رونوشت مدارك مورد مطالبه را فحويل
دهند.
فبصره  -1مسمورين اعزامي بايد دارا حيم و يا كارت بازرساي معتبار
عي دار به امضا باالفرين مقاا مساؤول ذ رباط و ممهاور باه مهار
وزارفتانهها مربوط باشند.
فبصره  -2اعتبار كارت بازرسي از فاريخ صدور برا مادت يا

ساال

فعككن ميشود.
فبصره  -3مسمورين به هننا مراجعه به مؤسسات و واحدها مايبايسات
حيم و يا كارت بازرسي شده فوسط وزارفتانههاا ذ رباط را جهات
معرفي خود همراه داشته باشند.
ماده  -6متقاضكان ثبت مؤسسات و شركت هايي كاه در اساسانامه آنهاا
فعالكت آموزشي و فحقكقافي و فرهنني ذكر شده است ،ميلكند مجوز الز
را از وزارفتانهها ذ ربط كسب و به همراه دينر مدارك مورد نكاز باه
اداره ثبت شركتها فسلكم نمايند.
حسن حبيبي
معاون اول رئيسجمهور
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حكم دادگاه عمنمي تهرا مبني بر منع تبل غ مؤاسا
آمنزشي ،تحر راتي و فرهنگي فاقد مجنز

1

وزار فرهنگ و ارشاد ااالمي
نظر به اينيه به موجب قانون فعطكل مؤسسات و واحدها آموزشي
و فحقكقافي و فرهنني كه بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مايشاود،
مصوب  1372مجل

شورا اسالمي ،فعالكت و هر نوع فبلكغات مربوطاه

اين مؤسسات و واحدها صرفاً پ

از اخذ مجوز قانوني از مراجع ذ ربط

دارا جنبه قانوني خواهد بود و در غكر اينصورت فاقاد مجاوز قاانوني
بوده و متتلككن در حيم كالهبردار محسوب خواهند شد لذا مقرر ميشود
مرافب به كلكه روزنامهها و نشريات و هكتهنامهها ابالم فا در صورت عد
ارايه مجوز رسمي و قانوني داير بر فسسك

و فشيكل واحدها و مؤسسات

فوقِ از هر نوع فبلكغ درخصوص اين مؤسسات و واحدها اككداً خوددار
شود.
دادرس شعبه  221دادگاه عمومي تهران

 -1موضوع دادنامه شماره  1796مورخ  1379/11/12صادره از شعبه  221دادگاه عمومي تهران
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ا ااتها ،حدود وظاي

و وحنه فعال ت مراكز

مجري آمنزشهاي آزاد كشنر

1

ماده  -1مركز آموزشاي آزاد كاه در ايان مصاوبه «آموزشاناه» ياا «مؤسساه
آموزشي» نامكده ميشود مياني است كه به منظور فربكت و آموزش افراد عالقمند
به افزاي

فوان علمي و فتصصي و يا كسب مهارتها فني ،بيآنيه منجار باه

صدور مدرك رسمي فحصكلي رايج در كشور گردد ،براساس شؤون و هنجارها
اسالمي و با رعايت مقررات اين مصوبه فوسط افراد حقكقي ياا حقاوقي فاساك
ميگردد.
ماده  -3صدور مجوز فعالكتها آموزشي آزاد در قالب برگزار كاالسهاا
فجديد  ،فيدرس ،فقويتي و كنيور ،برگزار آزمون ،كنيور ميافبها و آموزش
زبانها خارجي براساس سرفصل دروس مصوب وزارت آموزش و پارورش از
سطح مبتد فا قبل از دانشناه به صورت حضور و غكرحضور فحات عناوان
آموزشناه علمي آزاد و نظارت بر آنها از وظاير و اختكارات وزارت آماوزش و
پرورش ميباشد.
ماده  -4صدور مجوز فعالكتها آموزشاي آزاد در قالاب دورههاا آماوزش
عالي آزاد و دورهها فتصصي و كااربرد كوفااهمادت بااالفر از ساطح دوره
متوسطه و همچنكن برگزار كاالسهاا كنياور بارا دوره هاا كارشناساي
ناپكوسته و كارشناسي ارشد و دكتر در دانشناههاا ،مؤسساات آماوزش عاالي
مربوط به گروه غكرپزشيي و پزشيي فحتعنوان مؤسساه آماوزش عاالي آزاد و
نظارت بر آنها حسب مورد از وظااير و اختكاارات وزارت علاو  ،فحقكقاات و
فناور و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشيي ميباشد.

 -1مصوب جلسه  483و  513مورخ  1380/5/23شوراي عالي انقالب فرهنگي
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فبصره  -1صدور مجوز آموزشها زبانها خارجي از سطح مبتد فا قبل از
دانشناه از وظاير و اختكارات وزارت آموزش و پرورش و برا دورهها عالي
(دانشناهي) بر عهده وزارت علو  ،فحقكقات و فناور ميباشد.
وزارفكن مزبور حداكثر ظرف مدت  6ماه نسبت به صدور مجوز برا مؤسساافي
كه وضعكت خود را با شرايط ماورد نظار آناان فطبكام دادهاناد ،اقادا نمايناد.
[اصالحكه مصوب جلسه  513مور  1381/12/20شورا عالي انقالب فرهنني]
فبصره  -2مراكز برا سرفصل هاا كااربرد  -فتصصاي مانناد هتالدار ،
روزنامهنناار  ،خبرنناار  ،جهااننرد و ...باياد از وزارت فرهناگ و ارشااد
اسالمي مجوز دريافت نمايند .به منظاور پكشانكر از فتلار مجاوز و ضاوابط
نظارت را بازننر و نسبت به رفع ابها اقدا نمايد[ .اصاالحكه مصاوب جلساه
 513مور  1381/12/20شورا عالي انقالب فرهنني]
ماده  -5صدور مجوز فعالكتها آموزشي آزاد در قالاب دورههاا فراگكار
مهارت ،حرفه و رشته معكني براساس استانداردها مهارت آموزشي مشاغل فحت
عنوان آموزشناه ها فني و حرفها آزاد و نظارت بر آنها از وظاير و اختكارات
وزارت كار و امور اجتماعي (سازمان فني و حرفها كشور) ميباشد.
ماده  -6در صورفي كه مؤسسكن مراكاز آماوزشهاا آزاد متقاضاي فسساك
آموزشناهها وند منظوره برا آموزش در زمكنهها متتلر باشند كسب مجوز
از هر ي

از دستناهها ذ ربط الزامي است.

فبصره :اعطا مجوز به ي

مركز آموزش آزاد ،موجب و مجاوز بارا دائار

نمودن شعبه يا شعبات در همان شهر يا شهرها دينار نماي گاردد[ .اصاالحكه
مصوب جلسه  513مور  1381/12/20شورا عالي انقالب فرهنني]
ماده  -7صداوسكما ،مطبوعات و جرايد كثكراالنتشار كشاور فقاط در صاورت
فسيكد رسمي و معرفي هر ي

از وزارفتانهها ذ ربط برابر فر ها ويژه مجااز

به فبلكغ و انتشار آگهي فبلكغافي ميباشند و مؤس

يا مؤسسكن ملز به اخذ مجوز

الز از وزارفتانه مربوط ميباشند.
ماده  -9كلكه اشتاص حقكقي و حقوقي  ،وزارفتانه هاا ،ساازمان هاا ،نهادهاا و
ارگانهايي كه متقاضي فعالكت در رشتهها متتلر آموزشها آزاد مايباشاند
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موظكند مجوز رسمي فعالكت در هر رشته را از دستناه ذ رباط برابار ضاوابط و
مقررات دريافت نمايند ،در غكر اين صورت فعالكت آنها غكرمجاز باوده و نكارو
انتظامي موظر است بر طبم قانون فعطكال مؤسساات و واحادها آموزشاي و
فحقكقافي و فرهنني كه بدون اخذ مجوز قاانوني دائار شاده (مصاوب 72/10/7
مجل

شورا اسالمي) و آيكننامه اجرايي آن (مصوب  73/3/18هكست وزياران)

اقدا و عنداالقتضاء فعالكت آنان را فعطكل و پرونده خاطكان را جهات رساكدگي
به دادگاه صالحه ارجاع دهد.
سيد محمد خاتمي
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي
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ضنابط تأا س و وظار بر آمنزشگاههاي آزاد هنري

1

ماده  -1آموزشناه آزاد هنر كه در ايان مصاوبه «آموزشاناه» و ياا
«مؤسسه آموزشي» نامكده ميشود به مياني اطالق ميشود كه باه منظاور
فربكت و آموزش هنرجويان عالقمند به ييي از رشتهها هنر (هنرهاا
فجسمي و خوشنويسي ،سرود و آهنگهاا انقالباي ،هنرهاا نمايشاي،
هنرها سنتي ) برا اشاعه فرهناگ و هنار ،براسااس ضاوابط و شائون
اسالمي و با رعايت اين ضوابط فوسط افراد حقكقي ياا حقاوقي فسساك
ميگردد .رعايت اصول سكاست فرهنني كشور (ابالغكه شماره /2014دش
مور  71/6/2شورا عالي انقالب فرهنني ) در كلكه ساطوح و مراحال
فعالكت آموزشناهها الزامي است.
فبصره  -1هر آموزشناه فنها در ي

زمكنه هنر ميفواند فعالكت نمايد.

فبصره  -2مؤسسات وندمنظوره برا آموزشها متتلر هنار باياد
برا هر كدا از زمكنهها آموزشي مجوز جداگانه اخذ كنند.
فبصره ماده  -3كلكه وزارفتانهها ،و نهادهاا دولتاي باياد بارا مجاوز
فعالكت آموزشها هنر از وزارت فرهنگ و ارشااد اساالمي فقاضاا
صدور پروانه نمايند.
ماده  -22اوراق و آگهيها فبلكغافي بايد با رعايت دقكم متن مجاوز و
منحصراً با قكد نا مصوب مندر در مجوز فنظكم گردد.
سيد محمد خاتمي
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي

 -1مصوب جلسه  477مورخ  1380/1/21شوراي عالي انقالب فرهنگي

40

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

آي ووامه اجرايي ضنابط برگزاري مسابرا ديني،
فرهنگي و هنري

1

ماده  -1منظور از مسابقه فرهنني ،هنر فعالكتي است كه طبم آن زمكنه
رقابت سالم مكان پديدآورندگان آثار فرهنني ،هنر و دارنادگان دانا ،
استعداد و خالقكت در زمكنهها متتلر فرهنگ و هنر فراهم ميگردد.
ماده  -2منظور از مؤسسات فرهنني ،هنر فشيكالفي است كه با اهداف
و مقاصد فرهنني و هنر برا فعالكت در ي

يا وناد قلمارو فرهنناي،

هنر  ،ساكنمايي ،مطبوعاافي و دينار موضاوعات برشامرده در مااده 3
آيكن نامه  ،منطبم با ماده  4ضوابط و مقررات فسساك

مراكاز مؤسساات،

كانونها و انجمنها فرهنني ،رسماً فعالكت مينمايند.
ماده  -3انواع فعالكتها مورد نظر اين آيكننامه عبارفناد از :مجموعاه
سواالت فرهنني  ،هنر  -مقاله نويسي  -داستان نويسي  -خاطرهننار -
فكلم نامه نويساي  -نمايشانامه نويساي  -نقادنويساي  -سارودن شاعر –
خالصهنويسي  -خطاطي  -طراحاي  -كاريياافور  -مضاامكن علماي -
مضامكن ورزشي  -هنرها فجسمي  -همچنكن مسابقات مربوط به گزين
بهترين فكلم  -محصاوالت وناد رساانها  -اجارا موساكقي و سااير
فعالكت ها فرهنني به فشتكپ دفتار مجاامع و فعالكاتهاا فرهنناي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
ماده  -4دفتر مجامع و فعالكتهاا فرهنناي وزارت فرهناگ و ارشااد
اسالمي مرجع اصلي صدور مجوز برگازار مساابقات اسات و در ايان

 -1مصوب جلسه  374مورخ  1382/3/20شوراي فرهنگ عمومي
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آيكننامه به صورت اختصار از آن به عنوان دفتر مجامع نا بارده خواهاد
شد.
ماده  -5مسابقات ديني ،فرهنني و هنر كه با فبلكغ از طريم رسانههاا،
بروشور و جزوات و يا هر نوع اطالعرساني دينر در سطح عمو انتشاار
مييابد ،مشمول مقررات اين آيكننامه است.
ماده  -6منظور از ضوابط اين آيكننامه ضوابط برگزار مسابقات ديني،
فرهنني ،هنر و علمي ميباشد.
ماده  -7واپ و انتشار يا فدوين خبار ياا آگهاي و اعاالن مرباوط باه
برگزار مسابقات موضوع اين آيكن نامه  ،قبل از صدور مجاوز برگازار
مسابقه ممنوع ميباشد .نشاريات ،واپتاناههاا ،ادارات و مراكاز پسات،
رسانهها جمعي و مراكز فوزيع موظكند قبالً مجوز الز و ممهور به مهار
متصوص را از متقاضي مطالبه نمايند.
فبصره  -1معاونت مطبوعافي و فبلكغافي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
نظارت بر حسن اجرا اين آيكن نامه فوسط رسانهها جمعي را عهدهدار
است.
احمد مسجد جامعي
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
و رئيس شوراي فرهنگ عمومي
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 فصل چهارم:
 قناو و و مرررا

مربن

به منع بهكارگ ري ااامي ،عناويو و

اصطالحا ب گاوه
 قانون يمنوعي اه ارگيني اسايي ،عناورن و اصطمحات ايگانه
 آريننايه اجناري قانون يمنوعي

اه ارگيني اسايي ،عناورن و

اصطمحات ايگانه
 ستورالعمن اجناري قانون ينع اه ارگيني اسايي ايگانه ر يور
چگونگي استفا ك از آنها ر سن ر يغازكها ،فنوشگاكها ،يصوگ
جلسه ايس و هشتم ميته ين زي سازيانهاي تبليغاتي شور
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قاون ممننع ت بهكارگ ري ااامي ،عناويو و
اصطالحا ب گاوه

1

ماده واحده ا به منظور حك قوت و اصالت زبان فارسي به عنوان ييي
از اركان هويت ملي ايران و زبان دو عالم اساال و معاارف و فرهناگ
اسالمي ،دستناهها قانوننذار  ،اجرايي و قضايي كشور و ساازمانهاا،
شركت ها و مؤسسات دولتي و كلكه شركت هاايي كاه شامول قاوانكن و
مقررات عمومي بر آنها مساتلز ذكار ناا اسات و فماامي شاركتهاا،
سازمان ها و نهادها مذكور در بند (د) فبصاره ( )22قاانون برناماه دو
فوسعه موظكند از به كار بردن كلمات و واژهها بكنانه در گازارشهاا و
ميافبات ،ستنرانيها ،مصاحبهها رسامي خاوددار كنناد و همچناكن
استكاده از اين واژهها بر رو كلكه فولكدات داخلاي اعام از بتا هاا
دولتي و غكردولتي كه در داخل كشور عرضه ميشود ممنوع است.
فبصره 1ا فرهننستان زبان و ادب فارسي بايد بر اساس اصول و ضوابط
مصوب خود برا واژهها مورد نكاز با اولويات واژههاايي كاه كااربرد
عمومي دارند راساً يا با هميار مراكز علمي واژهگزيني و يا واژهسااز
كند و هر ش

ماه ييبار گزارش فعالكتها خود را به كمكسكون ارشاد و

هنر اسالمي و وسايل ارفباطجمعي و حسب مورد سااير كمكساكون هاا
مجل

شورا اسالمي فقديم نمايد.

فبصره 2ا واژههايي كه فرهننستان زبان و ادب فارساي وضاع معاادل
فارسي را برا آنها ضرور نميداند و نكز كلمافي كه هنوز واژه فارساي

 -1مصوب مورخ  1375/9/14مجلس شوراي اسالمي
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معادل آنها از سو فرهننستان به فصويب نرسكده است ،از شامول ايان
قانون مستثني هستند.
فبصره 3ا فرهننستانها علو و علو پزشيي و دستناهها آموزشاي
و پژوهشي  ،دانشناه ها و دينر سازمانها علمي و فرهنناي ميلكناد در
زمكنه واژه گزيني و واژه ساز فتصصي اقدا كنند و واژه ها پكشنهاد
خود را به فصويب فرهننستان زبان و ادب فارسي برسانند.
فبصره  4ا در موارد كاه فرهننساتان زباان و ادب فارساي در زمكناه
واژهگزيني و واژهساز فتصصي خواستار هميار دستناههاا و مراكاز
علمي ،آموزشي ،صنعتي و فرهنني باشد ،اين دستناهها و مراكز موظكند با
فرهننستان هميار كنند.
فبصره 5ا كارخانه ها ،كارگاه ها و اماكن فولكد و خادمافي و فجاار
موظكند ظرف مدت دو سال از فاريخ ابالم اين قانون اساامي فولكادات و
ظرف مدت ي

سال نا اماكن خود را به ناا هاا و واژههاا غكربكناناه

برگردانند.
فبصره 6ا واپتانهها ،مراكز طبع و نشر ،روزنامههاا و سااير مطبوعاات
ميلر به رعايت اين قانون هستند و در صورت فتلر ،وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي موظر است مطابم فبصره هشتم همكن قانون با آنها رفتاار
كند.
فبصره 7ا صداوسكما جمهور اساالمي اياران موظار اسات از باه
كارگكر واژه ها نامسنوس بكنانه خوددار كند و ضوابط دستور زبان
فارسي معكار را رعايت نمايد ،سازمان صداوساكما جمهاور اساالمي
ايران و كلكه دستناهها مذكور در ماده واحده موظكند واژهها مصاوب
فرهننستان زبان و ادب فارسي را پ
ببرند.

از ابالم در فمامي ماوارد باه كاار
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فبصره  8ا فولكد و فوزيعكنندگان كاالها و صاحبان مراكز كسب و پكشه
در صورت فتلر از اين قانون به فرفكب به مجاازاتهاا زيار محياو
خواهند شد:
الر ا اخطار كتبي فوسط وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي
ب ا فعويض عاليم و نشانهها و فغككر اسامي و عنااوين پا

از اعاال

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي فوسط وزارت كشاور ياا دساتناه هاا
ذ ربط با هزينه متتلر.
ا فعطكل موقت محل كار
د ا لغو پروانه كار
فبصره 9ا نكرو انتظامي موظر است از نصب و استكاده از عاليام باه
زبان و خط بكنانه فوسط مراكز فولكد ،فوزيع و صنوف جلوگكر نمايد.
فبصره 10ا آيكن نامه اجرايي اين قاانون ظارف مادت دو مااه پا

از

فصويب با پكشنهاد كمكسكون فرهنني دولت به فصاويب هكاست وزياران
خواهد رسكد.
علياكبر ناطق نوري
رئيس مجلس شوراي اسالمي
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آي ووامه اجرايي قاون ممننع ت بهكارگ ري ااامي،
عناويو و اصطالحا ب گاوه

1

ماده  -1فعارير ،اصطالحات و واژهها استكاده شده در اين آيكننامه
به شرح زير ميباشد:
الر  -قانون  :قانون ممنوعكت بهكارگكر اسامي ،عناوين و اصطالحات
بكنانه مصوب 1375
ب  -فرهننستان :فرهننستان زبان و ادب فارسي
 اسم خاص :اسمي است كه برا نامكدن شتپ معكن يا جا معكنيا وكز معكن به كار ميرود.
د  -روزنامه و ساير مطبوعات :نشريهها نوشتار يا باه صاورتهاا
دينر كه به طور مستقكم با نا ثابت و فاريخ و شاماره رديار  ،در زمكناه
گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب  1364/12/22مجاز باه انتشاار
ميباشند.
ها -گزارش ها و ميافبات  :گزارش ها و نامهها رسمي كاه باا امضاا
مسؤوالن دستناهها مندر در قانون ارسال ميشوند.
و -ستنراني و مصاحبه رسامي  :ساتنراني و مصااحبه روساا قاوا
سهگانه  ،وزيران ،معاونان ريك جمهور ،رؤساا دياوان عاالي كشاور و
ديوان عدالت ادار  ،دادستان كال كشاور ،نماينادگان مجلا
اسالمي  ،فرماندهان ستادها مشترك سپاه پاسداران و ارف
نكروها پنجنانه سپاه پاسداران و نكروها سهگانه ارف

 -1مصوب مورخ  1378/2/19هيأت وزيران

شاورا
و فرماندهان

و فرمانده نكرو
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انتظامي  ،معاونان وزيران  ،رؤسا دانشناه ها و مؤسسه ها آموزش عالي،
رؤسا ،معاونان و مديران كل سازمانها دولتي و افراد همتراز آنان.
ماده  -2دستناهها قانوننذار  ،اجرايي و قضايي كشور و سازمانها
وابسته به آنها و شركتها زير پوش  ،وابسته يا فابعاه و شاركتهاا
دولتي ،ملي شده يا مصادره شده يا دارا مديريت دولتي كه به نحو زير
پوش

ييي از وزارفتانهها يا سازمانها دولتي اداره ميشوند و ياا باه

نحو از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استكاده ميكنند يا قسامتي از
بودجه آنان را دولت فسمكن مي كند و مؤسسهها و شركتهايي كه شامول
مقررات بر آنها مستلز ذكر نا است مانند سازمان صداوسكما جمهور
اسالمي ايران  ،شركت ملي نكت ايران  ،سازمان گسترش و نوساز صنايع
ايران ،سازمان صنايع ملي ايران ،شركت متابرات ايران ،شركت هواپكمايي
جمهور اسالمي ايران و همچنكن شهردار ها و مؤسساههاا و نهادهاا
عمومي موضوع فبصره ذيل ماده ( )5قانون محاسبات عماومي  ،مشامول
قانون و اين آيكننامه ميباشند.
ماده  -3مقامات مذكور در ماده( )1و دستناهها موضوع ماده ( )2اين
آيكننامه موظكند الكاظ و واژهها بكنانه را در گزارشنويسي ،نامهننار ،
ستنراني و مصاحبهها رسمي به كار نبرند.
ماده  - 4آن دسته از كلمات عربي و همچنكن بعضي از واژهها متعلام
به ساير زبانها كه از ديرباز در زبان فارسي روا يافته و هماكنون جزيي
از زبان فارسي محسوب مي شود يا واژهها و اصطالحات عربي برگرفته از
متون و معارف و فرهنگ اسالمي كه با بافت زبان فارسي معكار هم خواني
و فناسب داشته باشد ،واژه بكنانه فلقي نميشود.
ماده  -5ميافبات و آگهيهايي كه دستناهها موضوع مااده ( )2بارا
متاطبان غكرايراني فهكه ميكنند از شمول اين آيكننامه خار است.
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ماده  -6افراد كه عالوه بر زبان فارسي به ييي از زباانهاا خااص
اقلكتها ديني شناخته شده در قانون اساسي ياا گاوي هاا محلاي و
قومي رايج در بعضي مناطم ايران ستن ماي گويناد ،مجازناد از اساامي
خاص متعلم به آن زبان يا گوي

در نامنذار محصوالت و مؤسسهها و

اماكن مربوط به خود در همان مناطم استكاده كنند.
ماده  -7فبديل نا ها خاص محصوالت ساخت كشاورها دينار باه
زبان فارسي الزامي نكست و فغككر اساامي مؤسساه هاايي كاه ايان ناوع
محصوالت را عرضه ميكنند ضرورت ندارد.
فبصره :مؤسسافي كه در ساير كشورها محصوالفي با نا فجار خااص
فولكد مي نمايند ،در صورت سرمايه گذار در ايران ،مايفوانناد در ثبات
شركت سرمايه پذير و عرضه محصوالت فولكدشده در اياران ،باا رعايات
ساير قوانكن و مقررات مربوط ،از نا شركت خارجي سرمايهگاذار و ناا
فجار خاص محصوالت ياد شده استكاده نمايند و فكاوت و محادوديتي
برا فبلكغات ايننونه محصوالت با موارد مشابه داخلي نتواهد بود.

1

ماده  - 8كاالها صادرافي ،مشروط بر اين كه در داخل كشاور فوزياع
نشود ،از شمول قانون و اين آيكننامه خار است.
ماده  -9عبارتها شامل الكاظ بكنانه كه در نوشتهها يا ستنان موضوع
قانون و اين آيكننامه باه لحااظ رعايات امانات در نقال قاول ياا بكاان
خصوصكات و مقتضكات فاريتي و اجتماعي و آموزشي ذكر آنها ضرورت
دارد از شمول قانون و اين آيكننامه مستثني هستند.
ماده  -10دستناهها اصلي مذكور در ماده ( )2اين آيكننامه موظكند به
منظور زمكنهساز برا اجرا قانون و اين آيكننامه باا فشايكل شاورا
حك و فرويج زبان فارسي به رياست نماينده باالفرين مقاا آن دساتناه،
 .1اين تبصره در جلسه مورخ  1388/10/20هيأت وزيران تصويب و به آئيننامه افزوده شد.
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ضمن هماهنني و ارفباط باا فرهننساتان نسابت باه شناساايي و اعاال
واژهها بكنانه كه در آن دستناه و واحدها وابسته به آن به كار ميرود
و پكشنهاد معاادل فارساي آن باه فرهننساتان و ياافتن راههاا فارويج
معادل ها فارسي فصويب شده فوسط فرهننستان در دستناه متبوع خود
اقدا كنند.
ماده  -11صداوسكما جمهور اسالمي ايران موظر اسات باا ايجااد
واحد مناسب در فشيكالت فعلي خود ضمن زمكناهسااز بارا اجارا
قانون و اين آيكننامه با جديت از بهكارگكر واژههاا ناماسنوس بكناناه
خوددار كند و ضوابط دستور زبان فارسي معكار را در كلكه برنامه هاا
خود رعايت نمايد ،صداوسكما جمهاور اساالمي اياران ملاز اسات
واژهها مصوب فرهننستان زبان و ادب فارسي را پ

از ابالم در فمامي

موارد به كار برد.
ماده  -12دستناهها ياد شده در ماده ( )2اين آيكننامه كه به كارگاهها،
كارخانهها ،اماكن فولكد و فجار و خدمافي پرواناه فسساك

و پرواناه

كسب يا بهرهبردار يا اجازه فولكد و ادامه فعالكت ميدهند موظكند پاك
از صدور پروانه و اجازه فولكد و ادامه فعالكت به متقاضكان ابالم كنناد فاا
نسبت به فغككر نا مؤسسه يا محصوالت خود و گزين

نا فارسي اقادا

كنند.
فبصره  -ذكر نا قبلي ميانها و محصوالت در كنار نا جديد آنها (بكن
دو كمان) حداكثر فامدت دو سال مجاز است.
ماده  -13كلكه روزنامهها و نشريهها فارسيزبان موظكند مكاد قانون را
در كلكه مطالب خود از جمله آگهيها رعايت كنند .بديهي است در مورد
آگهيها خارجي مانند مناقصهها بكنالمللي كه بايد به زباان خاارجي
واپ و نشر شوند ،طبم مقررات مربوط اقدا خواهند كرد.
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ماده  -14استكاده از فابلو يانوشتهها يا نشانههايي كه منحصاراً باه خاط
غكرفارسي فنظكم شده باشد به استثنا نشانهها بكنالمللي ممنوع اسات.
نكرو انتظامي موظر است از نصب و ادامه اساتكاده از آنهاا جلاوگكر
كند.
فبصره :استكاده از خط بكنانه برا معاادلنويساي اساامي ،عناوانهاا و
عبارت ها فارسي بر رو فولكدات داخلي ،بسته بناد كاالهاا ،امااكن،
هرگونه اعالن ،اوراق فبلكغاافي ،آگهاي هاا ،فابلوهاا فبلكغاافي وساردر
مغازه ها ،خودروها و دينر موارد ،برا معرفي و يا بكان كااربر كااال و
خدمات ،فنها در صورفي مجاز است كه انادازه خاط بكناناه باه لحااظ
فناسب ،ي

سو ( )1/3خط فارسي باشد.

ماده  -15ونانچه بر سر فارسي بودن ي

1

نا مكاان صااحب مؤسساه و

دستناه ها مجر اختالفنظر پديد آياد ،مرجاع فشاتكپ فرهننساتان
خواهد بود كه به درخواست دستناهها مجر نظر خود را اعال خواهد
كرد.
فبصره  -فرهننستان موظر است ظرف سه ماه از فاريخ وصول استعال ،
نظر خود را اعال نمايد در هر حال فا زماني كه فرهننساتان اعاال نظار
نيرده است مجازاتها موضوع فبصره ( )8قانون اعمال نتواهد شد.
ماده  -16وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي در صورت اطالع يا مشااهده
فتلر از مكاد مواد ( )12و ( )14اين آيكننامه طي اخطارياه باه متتلار
ضمن بكان مورد يا موارد فتلر 15 ،روز مهلت فعككن مايكناد فاا رفاع
فتلر صورت گكرد ونانچه پ

از پايان مدت مذكور ،فتلر رفع نشاده

باشد مرافب را به حوزه انتظامي محل اعال مي نمايد فا نسبت به فعويض
نشانهها و فغككر اسامي ،عناوين و يا نوشتار اقدا الز باه عمال آياد .در
 .1اين تبصره در جلسه مورخ  1386/10/23هيأت وزيران مصوب و به آئيننامه افزوده شد.
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صورت فيرار فتلار مرافاب از طريام مراجاع قضاايي بارا اعماال
مجازاتها بند ( ) و (د) فبصره ( )8قانون منعي

خواهد شد.

ماده  -17وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و نكرو انتظامي موظكناد باا
اختصاص واحد متناسب برا اجرا قانون و اين آيكننامه اقدا نمايد.
ماده  -18وزارت فرهنگ وارشاد اسالمي ،سازمان صداوسكما جمهور
اسالمي ايران و فرهننستان زباان و ادب فارساي و سااير ساازمانهاا
ذ ربط موظكند به نحو مقتضي از طريم وسايل ارفباط جمعي زمكنههاا
اجتماعي ،فرهنني اجرا قانون و اين آيكننامه را فراهم كنند.

حسن حبيبي
معاون اول رئيسجمهور
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داتنرالعمل اجرايي قاون منع بهكارگ ري ااامي،
عناويو و اصطالحا ب گاوه و آي ووامه اجرايي آ در
منرد چگنوگي ااتفاده از حروف و تصاوير در تابلنهاي
اردرمغازهها ،فروشگاهها ،اماكو و...
«مصوب جلسه بكست و هشتم كمكته مركز سازمانها فبلكغافي كشور»

ماده  :1منظور از فابلو در اين دستورالعمل عبارت از هر نوع پكيره ياا
سازه است كه طبم ضوابط فني شاهردار طراحاي  ،اجارا و بار ساردر
مغازهها يا رو نما عمومي ساختمانها و اماكن و محوطاه آنهاا بارا
معرفي كاربر ميان و يا محصول به صورت مجزا يا فواماً نصب ميشود
كه در اين دستورالعمل به اختصار فابلو نامكده ميشود.
ماده  :2متن نوشتار و فصوير مورد استكاده در پكيرههاا و ساازههاا
موضوع ماده  1اين دستورالعمل مشمول قانون منع باهكاارگكر اساامي،
عناوين و اصطالحات بكنانه مصوب مور  1375/9/14مجلا

شاورا

اسالمي و آيكن نامه اجرايي آن مصوب مور  1378/2/19هكاست محتار
وزيران ميباشد.
ماده  :3كلكه فابلوها موضوع اين دستورالعمل مشمول ضوابط منادر
در دستورالعمل اجرايي فبلكغات شهر (محكطي) و مواد ،13 ،12 ،11 ،10
 14و  15آيكن نامه فسسك

و نظارت بر نحوه كار و فعالكات كاانونهاا

آگهي و فبلكغافي مصوب مور  1379/2/11كمكته مركز ساازمان هاا
فبلكغافي كشور ميباشد.
ماده  :4به منظور حمايت از فولكدات داخلي و صنعت فبلكغات شاهر ،
شهردار ها موظكند فعرفه هزينه ها استكاده از فضاا عماومي شاهر
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موضوع ماده  1اين دستورالعمل را به گونها فنظكم كنند كاه اوالً فعرفاه
محصوالت خارجي بك

از دو برابر فعرفه محصوالت داخلي بوده و ثانكاً

بر اساس هم جوار و ابعاد ،فناسب منطقي بكن فعرفه فابلوها فبلكغاافي
شهر با سازهها يا پكيرهها موضوع ماده  1اين دستورالعمل برقرار شود.
ماده  :5بر اساس بند «ب» فبصره  8مااده واحاده قاانون ممنوعكات باه
كارگكر اسامي  ،عناوين و اصطالحات بكنانه مرجاع فشاتكپ رعايات
قوانكن و مقررات و يا فتلر از آن ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است
و شهردار ها به عنوان دستناه ذ ربط وزارت كشور و نكرو انتظامي به
عنوان ضابط اجرايي موظر به اجرا مقررات مذكور ميباشند.
ماده  :6ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي اساتانهاا موظار هساتند
حداكثر ظرف مدت ي

ماه از فاريخ ابالم اين دستورالعمل ضمن فشيكل

واحد مناسب در معاونت فرهنني اداره كل نسبت به اجرا مكااد ايان
دستورالعمل اقدا و مرافب را به سازمان زيباساز يا شاهردار محال و
فرماندهي نكرو انتظامي استان اعال كنند.
ماده  :7واحد مذكور در ماده  6موظر است موارد فتطاي از قاانون و
مقررات را ابتدا با ي

اخطار  15روزه به متتلر اعال و رونوشت آنرا به

شهردار ارسال كند .در صورت عد اقدا جهات برخاورد قاانوني باه
نكرو انتظامي محل اعال و از آن طريم نسبت به فغككار و فطبكام ماورد
خالف با قوانكن و مقررات اقدا كند.
ماده  :8شهردار يا سازمان زيباساز شهردار موظر است به هنناا
صدور مجوز نصب فابلو برا فروشناهها يا اماكن جديد يا فروشناهها و
اماكني كه قصد فغككر فابلو خاود را دارناد مكااد ايان دساتورالعمل را
رعايت كنند و در صورت ابها درخصوص اسامي ،عناوين و اصطالحات
از اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان استعال كنند.
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ماده  :9به منظور رسكدگي به شيايت و يا موارد نقض حقوق شااكي در
ارفباط با اجرا اين دستورالعمل ،هكسفي در ادارات كل فرهنگ و ارشااد
اسالمي به رياست مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان و باا شاركت
مسؤول اداره فبلكغات اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي اساتان  ،نمايناده
اداره كل بازرگاني يا نماينده مجمع امور صنكي و در صورت نكاز نماينده
شورا شهر ،ناحكه انتظامي استان و شهردار منطقاه فشايكل و فصامكم
افتاذ شده قطعي و الز االجرا است.
ماده  :10اداره كل فبلكغات مسؤولكت نظاارت بار حسسان اجارا ايان
دستورالعمل را برعهده دارد.
ماده  :11اداره كل فبلكغات موظر است در پايان هار دو مااه گازارش
عمليرد خود و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها را فهكه و باه
معاون امور مطبوعافي و فبلكغافي و ريك

كمكتاه مركاز ساازمان هاا

فبلكغافي كشور فقديم كند.
ماده  :12در موارد بروز اختالف مكان سازمانها نامبرده مذكور بر سار
نحوه اجرا يا فكسكر مكاد ايان دساتورالعمل  ،اداره كال فبلكغاات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي مرجع رسكدگي به حل اختالف ميباشد.
اياان دسااتورالعمل در  12ماااده در جلسااه بكساات و هشااتم مااور
 1382/4/1كمكته مركز سازمانها فبلكغافي كشاور فصاويب شاد و از
فاريخ ابالم ،كلكه مقررات مغاير لغو ميشود.
سيد محمد صحفي
رييس كميته مركزي سازمانهاي تبليغاتي كشور
و معاون امور مطبوعاتي و تبليغاتي
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
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تصنيبوامه درخصنص عدم صدور مجنز وام خارجي و
الت و مغازهها و فروشگاهها
بنا به فصمكم هكست وزيران در جلسه مور
اسامي پارها

 1361/3/26نظر به آنيه

از مغازهها ،فروشناهها و شركتها با استقالل فرهنني و

شئونات جمهور

اسالمي ايران منطبم نكست ،لذا وزارفتانهها و

مؤسسات و سازمانها

دولتي مسئول در اين زمكنه موظكند از صدور

مجوز و يا هرگونه اقدامي كه موجب رسمكت يافتن نا خارجي و الفكن
مغازهها و فروشناهها و شركتها مزبور ميگردد ،احتراز نمايند.
ميرحسين موسوي
نخستوزير
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ا اات وامگذاري خ ابا ها و اماكو عمنمي و مؤاسا
«مصوب ييصدوهكتاد و نهمكن جلسه مور  67/11/4شورا عالي انقالب فرهنني»
(دستناه اجرا كننده :وزارت فرهنگ و آموزش عالي -وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشيي -وزارت كشور -وزارت آموزش و پرورش -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)

فصل اول
شهرها

جمهور

فاريخ و جغرافكا

اسالمي ايران ظاهراً و باطناً بايد هر ي

نماياننر

فمدن اسالمي باشند و لذا مسئوالن نامنذار

بايد

حتيالمقدور از نا شتصكتها بزرگ فرهنني و ادبي و علمي درفاريخ
فمدن اسالمي و همچنكن از نا شهرها و اماكن مشهور در اين فمدن
استكاده كنند .اين شتصكتها و شهرها و اماكن بايد در درجه اول مربوط
به فاريخ و جغرافكا ايران و در درجه دو مربوط به فاريخ و جغرافكا
ساير كشورها

اسالمي باشد .در اين راستا فوصكهها اجماالً عبارت

خواهد بود از:
 -1در هننا نامنذار فناسب اسم و مسمي رعايت شود.
 -2از نا ها و اسامي مناسبي كه باعث انبساط خاطر و فلطكر اخالقي و
عاطكي مرد ميگردد ،استكاده شود.
 -3از نا شتصكتها سكاسي و مردمي هم (غكر از علماء و دانشمندان)
در موارد ميفوان استكاده كرد.
 -4به منظور ايجاد پكوندها
ميفوان در نامنذار

سكاسي و فرهنني با كشورها

دينر

اماكن با نظر وزارت امور خارجه از نا

شتصكتها سكاسي و مردمي خارجي يا اسامي اماكن خارجي استكاده
كرد.

58

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

 -5مغازهها و شركتها و مراكز كار و پكشه خصوصي بايد از
گذاشتن اسامي خارجي جداً خوددار كنند ،منر در موارد كه
اين اسامي به منظور ايجاد پكوندها

فرهنني و علمي و سكاسي

انتتاب شده باشد.
 -6در مورد فغككر نا ها

بيمسمي و نامتناسب موجود نكز الز است

شورايي كه در فصل دو معرفي خواهد شد برنامههايي را فدارك ببكند.
فصل دوم
به منظور اجرا سكاست نامنذار كشور و فهكه آيكننامهها اجرايي و
همچنكن ايجاد هماهنني مكان كلكه مراكز نامنذار در استانها و شهرها
كشور شورايي مركز زيرنظر شورا عالي انقالب فرهنني با فرككب زير
و وظاير بدينشرح فشيكل شود:
ي  -شورا مركز نامنذار مركب خواهد بود از:
 -1نماينده نتستوزير و نماينده هر ي

از وزرا

عضو شورا

عالي

انقالب فرهنني و نماينده وزير كشور (اين نمايندگان بايد به مسايل
فرهنني و اجتماعي و همچنكن به فاريخ و جغرافكا اسالمي آشنايي داشته
و به ارزش و قدر و اهمكت نامنذار و ذوقي كه بايد در آن به كار برده
شود آگاه باشند).
 -2سرپرست سازمان مكراث فرهنني كشور كه رياست شورا را نكز بر
عهده خواهد داشت.
 -3دو فن از شتصكتها فرهنني كشور ،صاحبنظر در زمكنهها ادبي
و فاريتي و جغرافكا اسالمي كه از سو شورا عالي انقالب فرهنني
انتتاب خواهند شد( .مدت عضويت ايشان سه سال و انتتاب مجدد
ايشان نكز بالمانع خواهد بود).
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دو -شورا

مركز

نامنذار

براساس فوصكهها

شورا

عالي انقالب

فرهنني (در فصل ي ) سكاستها نامنذار و آيكننامهها اجرايي را
فهكه و فصويب خواهد كرد .در هننا نامنذار

اماكن و مراكز و

مؤسسات زير ،الز است كه از مصوبات شورا عالي پكرو شود:
استانها ،مراكز استان ،بندرها و جزيرهها و شهرستانها و بت ها،
بزرگراهها ،خكابانها و بازارها و كووهها بزرگ ،دانشناهها و مؤسسات
آموزش عالي ،مدارس و مهدكودكها ،مؤسسات فحقكقافي و مجامع علمي
و فرهنني ،فاالرها

عمومي ،بكمارستانها و مراكز بهداشتي و درماني،

سكنماها ون مراكز فكريحي و پاركها و مكدانها و فرمكنالها و فرودگاهها
و ايستناهها راهآهن و پااليشناهها ،كارخانهها بزرگ ،بان ها و مراكز
ورزشي و باشناهها.
سه -شورا مركز پ

از فشيكل موظر است كه سكاستها و ضوابط

و آيكننامهها الز را برا نامنذار در ظرف  6ماه فهكه و به ستادها
اجرايي و مراجع ذيربط در وزارفتانهها و ارگانها ابالم نمايد.
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 فصل پنجم:
 قناو و و مرررا مربن به وحانه در آگهايهااي مربان باه
مسكو و زم و
 قانون ينع فنوش و واگذاري اراضي فاقف اراني يسالكوني االناي
اين يسكن
 آريننايه اجناري قانون ينع فنوش و واگذاري اراضي فاقف اراني
يسكوني اناي اين يسكن
 الروه قانوني حمار از پيش صنرفاران واحفهاي يسكوني
 آرالاليننايالاله اجنارالالي قالالانون حمار ال از پالاليش صنرالالفاران واحالالفهاي
يسكوني
 اصمحيه ستورالعمن يوضالو يالا ك  8آرالينناياله اجنارالي قالانون
حمار از پيش صنرفاران يسكن
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قاون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري
مسكنوي براي امر مسكو به شركتهاي تعاووي مسكو و
ااير اشخاص حر ري و حرنقي

1

ماده  -1از فاريخ الز االجراء شدن اين قانون هرگونه واگذار و نقل و
انتقال اراضي به اشتاص حقكقي و حقوقي و شركت ها فعاوني مساين
اعم از شركت ها فعاوني مسين كارمناد و كاارگر و فعااونيهاا
مسين كاركنان نكروها نظامي و انتظاامي بارا امار مساين در داخال
محدوده (قانوني) شهرها ،شهرك ها و شهرها جدياد موكاول باه اخاذ
گواهي مبني بر نداشتن كاربر معارض و ضوابط ساخت و ساز متناساب
با نكاز و هدف متقاضكان در اراضي مورد نظر از مراجع ماذكور در ماواد
( )3و ( )4اين قانون ميباشد.
ماده  -3كاربر  ،ضوابط ساختماني و بالماانع باودن نقال و انتقاال ياا
واگذار زمكن برا امر مسين به شركتها فعاوني مسين و اشاتاص
حقكقي و حقوقي در داخال محادوده (قاانوني) شاهرها باياد از طريام
شهردار مربوط و براساس طرحها مصوب فوسعه شهر بهطور كتباي
اعال و گواهي شده باشد.
ماده  -4هرگونه نقل و انتقال و واگذار زمكن باه شاركتهاا فعااوني
مسين و اشتاص حقكقي و حقوقي برا امر مسين در خاار محادوده
(قانوني) شهرها اعم از داخل و يا خار از حريم شهرها بجز در محدوده
مصوب شهرها جديد و شاهركهاايي كاه طبام مقاررات و براسااس
طرحها مصوب احداث شده يا ميشوند ،ممنوع ميباشد.
 -1مصوب  1381/5/6مجلس شوراي اسالمي
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احراز وقوع زمكن موردنظر در داخل شهرها جديد و شهركها مصوب
و فناسب زمكن مذكور از نظر كاربر و ضوابط ساختماني با برناماههاا
متقاضكان به عهده سازمان مسين و شهرساز استان ميباشد.
ماده  -5ادارات ثبت اسناد و امالك موظكند فسيكديهها زير را در ماورد
فهكه نقشه ها فكيك

اراضي و امالك و انجا قانوني مراحل فكيك

باه

شرح زير اخذ نمايند:
الر – فكيك

اراضي و امالك در داخل محدوده (قانوني) شهر و حاريم

شهر از نظر رعايت مصوبات طرحها جامع و هاد شهر از شهردار
مربوط.
ب – فكيك

اراضي و امالك واقع در خاار از حاريم شاهرها از نظار

رعايت كاربر و ضوابط طرحها جامع ناحكها و در صورت عد فهكه
طرح برا ناحكه مورد نظر از نظر رعايت ضوابط آياكنناماه مرباوط باه
استكاده از اراضي و احداث بنا و فاسكسات در خار از محدوده قانوني و
حريم شهرها (مصوب  1355هكات وزياران) و اصاالحات بعاد آن ،از
سازمان مسين و شهرساز استان.
فبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع فهكه و فسيكد نقشهها مرباوط
بنكاد مسين انقالب اسالمي است.
ماده  -9وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظر است به كلكه جرائاد و
ساير رسانهها ابالم نمايد قبل از در هرنوع آگهي فبلكغافي در ارفباط باا
فكيك

و فروش اراضي ،مجوزها صادر شده فوسط مراجع موضوع ماده

( )5اين قانون را حسب مورد از آگهيدهناده درخواسات و در صاورت
عد ارايه مدارك مذكور ،نظر وزارت مسين و شهرساز (سازمان مسين
و شهرساز استان مربوط) را درخصوص بالمانع بودن فكيك
زمكن اخذ نمايند.

و عرضاه
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فبصاره در جلساه علناي روز

ييشنبه مور ششم مرداد ماه ييهزار و سكصد و هشاتاد و يا

مجلا

شورا اسالمي فصويب و در فاريخ  1381/5/16به فسيكد شورا ننهباان

رسكده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسالمي
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آي ووامه اجرايي قاون منع فروش و واگذاري اراضي
فاقد كاربري مسكنوي براي امر مسكو به شركتهاي
تعاووي مسكو و ااير اشخاص حر ري و حرنقي

1

ماده  -1در اجرا اين آيكننامه ،محدوده (قانوني) و حريم شهر ،شاهرك
مساايوني و شااهر جديااد و محاادوده روسااتا عبااارت از محاادودههااا و
حريمهايي ميباشند كه در طرحها مصوب جاامع و فكصاكلي و هااد
شهرها ،ايجاد شهرك و شهر جديد و طرح هاد روساتايي باه فصاويب
مراجع قانوني ذ ربط رسكده باشند.
ماده  -2منظور از نداشتن كااربر معاارض موضاوع مااده ( )1قاانون،
برخوردار از كاربر مسيوني در محدوده (قاانوني) طبام طارحهاا
مصوب جامع ،فكصكلي و هاد و طرحها شهركها و شاهرها جدياد
ميباشد.
ماده  -3كلكه مقررات اين آيكننامه مانناد لازو اساتعال و نظااير آن در
استكاده مسيوني از زمكن ،برا كلكه اشتاص حقكقاي و حقاوقي اعام از
خصوصي ،عمومي و دولتي و وابسته به آنها و همچنكن بنكادها و نهادها
انقالبي و اوقاف الز االجرا ست.
ماده  -4واگذار  ،فكيك

و افراز اراضي فاقد كاربر مسيوني برا امر

مسين فوسط فما دستناهها دولتي و عمومي و وابسته به آنهاا اعام از
وزارفتانه ها ،سازمان هاا ،نكروهاا نظاامي و انتظاامي ،شاهردار هاا و
شركت ها دولتاي ،بنكادهاا و نهادهاا انقالباي و مؤسساات عماومي
غكردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذار اراضي اقدا ميكند،
 -1مصوب مورخ  1383/3/6هيأت وزيران
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فحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخال ياا خاار شاهرها
مطلقاً ممنوع است.
ماده  -5هرگونه واگاذار اراضاي در داخال منااطم وهارگاناه فحات
مديريت سازمان حكاظت محكط زيست ممنوع است.
ماده  -6هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربر مسايوني مشاروط باه
فسلكم اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقاال در دفاافر اساناد رسامي فوساط
منتقلالكه ،داير بر اطالع از كاربر غكرمسيوني زمكن و عد اميان ساختن
مسين در آن خواهد بود.
ماده  -7كاربر ها اراضي غكرمسيوني كه به فرفكب مقرر در مااده ()6
اين آيكننامه مورد نقال و انتقاال قارار مايگكرناد ،قابال فغككار فوساط
كمكسكونها مااده ( )5اليحاه قاانوني واگاذار و احكاا اراضاي در
حيومت جمهور اسالمي ايران  -مصاوب  - 1359و مراجاع فصاويب
طرح هاد و فغكك رات بعاد آنهاا نباوده و قباول فقاضااها متضامن
درخواست فغككر كاربر آنها فوسط دبكرخانه ها مربوط ،شهردار هاا و
ساير اعضاء و طرح اين فقاضا در جلسات كمكسكونها و مراجاع ماذكور
ممنوع است.
ماده  -8كلكه دستناههايي كه قانوناً مجاز به واگاذار زماكن بارا امار
مسين به اشتاص حقكقي و حقوقي ميباشند ،موظكند شاماره ،فااريخ و
متن پاسخ استعال دريافت شده از مراجاع مقارر در قاانون را دايار بار
برخوردار زمكن مورد واگذار از كاربر مسيوني و ضوابط و مقررات
متناسب با فعداد استكادهكنندگان ،بهطور كتبي نمايند.
ماده  -9استعال كنندگان كاربر زمكن و ضوابط و مقررات ساختماني آن
ميلكند نقشه موقعكت زمكن در مقكاس مناسب طبم ساند ماليكات نشااني
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زمكن و ساير مشتصافي كه اظهاارنظر فوساط مرجاع ماورد اساتعال را
فسهكل مينمايد به مراجع مورد استعال مربوط ارايه دهند.
ماده  -10مراجع مورد استعال ميلكند ظرف ده روز پ

از وصاول ناماه

دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع واگذاركننده زمكن نسبت به صدور پاساخ
استعال اقدا نمايند.
فبصره – در صورت كامل نبودن مدارك ،مراجع استعال شاونده ميلكناد
ظرف پنج روز از فاريخ وصول استعال  ،كسار مادارك را باه دساتناه
استعال كننده اعال نمايند.
ماده  -11سازمان ها مسين و شهرساز در مورد زمكنها و امالك واقع
در محدوده شهرك ها و شهرها جديد و شهردار ها در داخل محادوده
شهر ،استعال ها دريافت شده را براساس مصوبات و نقشهها اجراياي
طرح ها جامع ،فكصاكلي و هااد آنهاا پاساخ خواهناد داد .در ماورد
شهرها دارا طرح جامع ،در صورت فقدان طرحها فكصكلي و وقاوع
فقريبي زمكن در مجااورت زماكنهاايي كاه موقعكات كلاي آنهاا بارا
كاربر ها عمومي و خدمافي شهرها پك بكناي گرديادهاناد ،براسااس
مصوبات شورا عالي شهرساز و معمار ايران عمل خواهد شد.
فبصره – در صورت وجود يا داير شدن شهردار در شهركهاا و ياا در
فما يا بتشي از هر شهر جديد ،پاستنويي به استعال موضوع اين مااده
فوسط شهردار ها مزبور به انجا خواهد رسكد.
ماده  -12در نوع نقل و انتقال اراضي برا امر مساين اعام از رسامي و
عاد در داخل محدوده روستاها منوط باه اساتعال از دهكاار مرباوط
براساس طرح هاد مصوب با هميار بنكاد مسين انقالب اسالمي و در
صورت عد فشيكل دهكار  ،از بنكاد مسين انقالب اسالمي محل خواهد
بود .دهكار ها با هميار بنكاد ياد شده حسب مورد در صاورت وجاود
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طرح هاد روستايي براساس طرح مصوب ماذكور و در صاورت عاد
وجود طرحها هاد طبم عرف محال ،كااربر و ضاوابط سااختماني
مربوط را اعال خواهند نمود.
ماده  -13سازمانها مسين و شهرساز استانها موظكند اساتعال هاا
دريافت شده از ادارات ثبت اسناد و امالك در مورد نقشاههاا فكيكا
اراضي و امالك واقع در خار از حريم شهرها (به جاز روساتاها) را از
نظر رعايت كاربر و ضوابط طرح ها جامع ناحكه ا و در صورت عد
فهكه طرح برا ناحكه موردنظر از نظر رعايت ضوابط آيكننامه مربوط باه
استكاده از اراضي و احداث بنا و فاسكسات در خار از محدوده قانوني و
حريم شهرها و اصالحات بعد آن پاسخ دهند.
0
0
0
ماده  -18در شماره فاريخ و نا صادركننده مجوز در آگهيها فكيك
و فروش اراضي موضوع اين قاانون الزاماي اسات و آگهايهاا فاقاد
مشتصات مذكور ،غكرقابل واپ و فبلكغ در مطبوعات صداوسكما و ساير
رسانهها گروهي و نصب در اماكن عمومي ميباشند و وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي اقدامات الز را در جهت فحقام ايان موضاوع باه عمال
خواهد آورد و وزارت مسين و شهرسااز نكاز موظار اسات هرگوناه
فتلر از اين ماده را پكنكر نمايد.
ماده  -19سازمان ثبت اسناد و امالك كشور وزارت بازرگااني و وزارت
فعاون ميلكند حسب مورد به روشها مقتضاي باه فماامي بننااههاا
معامالت امالك و مستغالت ،دفافر اسناد رسمي و شاركتهاا فعااوني
ابالم نمايند كه در اجرا مكاد ماده ( )6قانون ،از فنظكم مبايعهنامه و نظاير
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آنها برا زمكنها موضوع اين قانون كه فاقد نقشهها فكيك

مصاوب

مرجع قانوني است اككداً خوددار نمايند.
فبصره – وزارت بازرگااني و وزارت فعااون موظكناد حساب ماورد در
صورت مشاهده فتلر از قانون و اين آيكننامه فوسط بنناهها معامالت
مليي و شركتها فعاوني و يا دريافت گزارش از سو وزارت مساين
و شهرساز مبني بر وقوع فتلر برخورد الز را با متتلكان باه فرفكاب
برابر قانون نظا صنكي و قانون فعاون به عمل آورند.
ماده  -20وزارت مسين و شهرساز در اجرا صحكح قانون به محاض
اطالع از وقوع فتلر از قانون و اين آيكننامه پ

از احراز آن متتلكان را

همراه ادله و مدارك مربوط جهت رساكدگي و صادور رأ مقتضاي باه
مراجع صالح قضايي معرفي و فا حصول نتكجه مرافب را پكنكر نموده و
همچنكن وزارت مذكور و ساير مراجع ذ ربط ميفوانند ابطاال اقادامات
خالف اعاده وضعكت به حالت سابم و نكز جبران خسارت وارد شاده باه
دولت را مطابم مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند.
ماده  -21دبكرخانه شورا عالي شهرساز و معمار اياران مساؤولكت
نظارت عالي بر حسن انجا اين قانون و آيكنناماه را بار عهاده خواهاد
داشت.
محمدرضا عارف
معاون اول رييسجمهور
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اليحه قاونوي
حمايت از ا شخريدارا واحدهاي مسكنوي

1

وزار مسكو و شهراازي
اليحه قانوني حمايت از پك

خريداران واحدها مسيوني كه در جلساه

مور  1358/10/17به فصويب شورا انقالب جمهور اساالمي اياران
رسكده است به پكوست ابالم ميگردد.
اليحه قانوني حمايت از پك

خريداران واحادها مسايوني باه منظاور
خرياداران واحادها مسايوني كاه باه

جلوگكر از افالف حقوق پك

سازندگان شهركها مبلغي را بهعنوان پك

پرداخات مايپردازناد ،مااده

واحده زير فصويب ميگردد:
ماده واحده – كلكه پك پرداختها به شركتها سازنده شهركهاا و ياا
مجموعه ها ساختماني بك
در بان

از ده دستناه ،از خريداران بايد باه حساابي

مسين به نا همان شركت واريز گاردد و بانا

باا فوجاه باه

پكشرفت عملكات ساختماني از آن حساب به شركت وجه پرداخت نماياد
و شركتها حم وصول مستقكم پول از پك

خريداران را ندارند.

فبصره  -1سازندگان قبل از افتتاح حساب در بان

مساين باياد طارح

كامل فسيكد شده از طرف مقامات ذيصالح را به ضامكمه نموناه قارارداد
خريداران به بان

فسلكم نمايند.

فبصره  -2عرصه و اعكان طرح و منابع مالي مربوط فا مكزان ارزش طلاب
پك خريداران و بان  ،قبل از انتقال قطعي واحدها مسيوني باه پاك

 -1شماره و تاريخ ابالغ / 12914 :ت  15702هاا 1374/10/26
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خريداران ،فوسط اشتاص حقكقي و حقوقي قابال فاسمكن نباوده و فقاط
فسمكنكنندگان منابع مالي طرح ونكن حقي را خواهند داشت.
فبصره  -3آيكننامه اجرايي اين قانون فوسط وزارت مسين و شهرساز و
بان

مسين و وزارت دادگستر فهكاه و باه فصاويب شاورا انقاالب

خواهد رسكد.
شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران
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آي ووامه اجرايي قاون
حمايت از ا شخريدارا واحدهاي مسكنوي

1

هكست وزيران در جلسه مور  1374/10/13بنا به پكشنهاد مشاترك
شماره  100/9974مور  1374/7/10وزارت مسين و شهرساز  ،وزارت
دادگستر و بان
حمايت از پك

مسين و به استناد فبصره ( )3ماده واحده اليحه قانوني
خريداران واحدها مسيوني ا مصوب  1358ا آيكننامه

اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير فصويب نمود:
ماده 1ا كلكه سازندگان مجموعاههاا مسايوني باك

از ده واحاد و

طرحها عمران و فوسعه زمكن شهر كه در اجرا اين آيكنناماه قصاد
فسمكن قسمتي از هزينهها اجرايي طرح ،از طريم پك

فروش واحادها

مسيوني در دست احداث را داشته باشند ،مشمول اين آيكننامه هساتند و
از اين پ

در اين آيكننامه به اختصار سازندگان نامكده ميشوند.

فبصره ا كلكه وزارفتانهها ،مؤسسات و شركتهاا دولتاي ،نهادهاا
عمومي غكردولتي ،نهادها انقالب اسالمي ،نكروها مسلح و شركتها
فعاوني مسين كه اقدا به احداث مسين بارا اساتكاده اعضاا خاود
مينمايند ،مشمول اين آيكننامه نميشوند.

ماده 2ا كلكه سازندگان ميلكند طرح خود را جهت فسيكد و دريافت
مجوز انتشار آگهي پك فروش به سازمان مسين و شهرساز استان
مربوط فسلكم نمايند.

 -1مصوب مورخ  1374/10/13هيات وزيران
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ماده 3ا سازمانها مسين و شهرساز استانها موظكند حداكثر ظارف
از دريافت درخواست ميتوب سازنده منضم باه اساناد و

پانزده روز پ

مدارك الز طبم دستورالعمل اجرايي موضوع مااده ( )8ايان آياكنناماه
نسبت به فسيكد طرح و يا ارايه نظرات اصالحي به سازنده يا وككل قانوني
و اقدا نمايند.
فبصره 1ا ونانچه سازمان مسين و شهرساز استان در مهلت ياد شاده
اظهار نظر نيند ،سازندگان پروژهها فا ييصد واحد مسيوني و معادل ده
هزار ( )10/000متر مربع زيربنا ناخالپ مي فوانند باه طاور مساتقكم و
بدون دريافت مجوز ،مطابم با ماده ( )4اين آيكننامه اقدا به انتشار آگهي
نمايند.
فا پانصد واحد

فبصره 2ا مدت ياد شده برا پروژهها از ييصد و ي

مسيوني و حداكثر معاادل پنجااه هازار ( )50/000متار مرباع زيربناا
ناخالپ ي

ماه است.

ماده 4ا سازنده ميلر است شماره مجوز انتشاار ،محال و مشتصاات
عمومي طرح  ،فعداد واحدها ،حدود قكمت ،زمان فحويل واحدها و سااير
اطالعات را طبم مكاد مجوز مربوط ،به وضوح در آگهي پك

فروش قكاد

كند.
ماده 5ا وزارت مسين و شهرساز با هميار بانا

مساين قارارداد

نمونها را كه در بردارنده فضمكن حمايات از حقاوقِ پاك خرياداران،
سازندگان و بان

مسين باشد ،فنظكم و منتشر ماينماياد فاا خرياداران،

سازندگان و بان

بتوانند بر اساس آن ،قرارداد مربوط را فنظكم نمايند.

ماده 6ا سازنده ميلر است حسابي (حساب جار قارضالحسانه ياا
سپرده كوفاهمدت) به ناا خاود در بانا

مساين افتتااح نماياد .پاك

خريداران بايد وجوه مربوط به پك خريد واحدها مسيوني را باه ايان
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حساب واريز نمايند .برداشت سازنده از حساب ياد شاده فنهاا باا اراياه
گواهي و فسيكد مهندس ناظر پروژه مبني بر پكشرفت فكزييي و ريالي پروژه
اميانپذير خواهد بود.
فبصره ا بان

مسين مي فواند براساس قرارداد موضوع مااده ( )5ايان

آيكننامه به خريداران ،فسهكالت خريد بدهد.
ماده 7ا بان ها مي فوانند به منظور اخذ فسمكن كافي اشاره شده درمااده
( )6آيكن نامه فسهكالت اعطايي بانيي ا موضوع فصويبنامه شماره 88620
مور  1362/12/28ا سند ماليكت عرصه پروژه يا ضمانتنامهها صاادر
شده از سو مؤسسات بكماه را در هنناا اعطاا فساهكالت باه پاك
خريداران به وثكقه بنكرند .دستورالعمل اجرايي اين ماده پ
شورا پول و اعتبار فوسط بان

از فصاويب

مركز ابالم ميشود.

ماده  8ا دستورالعمل اجرايي اين آيكننامه به استثنا مااده ( ،)7فوساط
وزارت مسين و شهرساز فهكه و ابالم ميشود.
حسن حبيبي
معاون اول رييسجمهور
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اصالح ه داتنرالعمل منضنع ماده  8آي ووامه اجرايي
قاون حمايت از ا ش خريدارا واحدهاي مسكنوي

1

اين اصالحكه پكرو دستورالعمل شماره  100/13915مور 76/7/29
و در اجرا ماده  8آيكننامه اجرايي قاانون حمايات از پاك خرياداران
واحدها مسيوني ،ابالم ميگردد.
ماده 1ا كلكه سازندگان بك
به منظور پك

از  10واحد مسيوني كه قصد انتشار آگهي

فروش واحدها مسيوني در دست احداث خود را دارناد

موظكند ضمن مراجعه به سازمانها مساين و شهرسااز اساتان محال
وقوع طرح و ارايه مدارك مذكور در ماده  2نسبت به اخذ مجاوز انتشاار
آگهي اقدا نمايند.
ماده 2ا مدارك موردنكاز جهت صدور مجوز عبارفست از:
1ا سند ماليكت زمكن يا قرارداد واگذار زمكن (در صورفي كاه زماكن
فوسط نهادها دولتي و عمومي واگذار شده باشد).
2ا پروانه ساختمان.
3ا فر قرارداد پك

فروش متضمن موارد مورد اشااره در مااده  3ايان

دستورالعمل.
4ا گواهي مهندس ناظر پروژه مبني بر حصول حداقل  30درصد پكشرفت
فكزييي پروژه در زمان درخواست صدور مجوز آگهي.
5ا فر آگهي پك فروش موردنظر سازنده حاو اطالعات مربوط به ماده
 4اين دستورالعمل.

 -1تصويب و ابالغ شده از سوي آقاي علي عبدالعليزاده وزير مسكن و شهرسازي

76

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

فبصره :در موارد خاص صدور مجوز انتشار آگهي برا پروژهها بزرگ
مقكاس دارا پكشرفت فكزييي كمتر از  %30باه فشاتكپ ساازمان ملاي
زمكن و مسين و پ

از فصويب هكست مديره فوسط ساازمان اخكرالاذكر

صورت خواهد گرفت.
ماده 3ا در فر قرارداد پك

فروش كه ميبايست در سه نسته فنظكم و

مبادله شود موارد مشروحه زير بايد دقكقاً مشتپ و فعككن شده باشد:
1ا مشتصات كامل واحد مسيوني مورد معامله و موقعكات و مسااحت
عرصه و اعكان ساختمان طرح.
2ا وضعكت ماليكت مل

از نظر اينيه زمكن متعلم به فروشنده است يا از

طريم واگذار يا مشاركت فهكه شده است.
3ا بها مورد معامله و حداكثر درصد اميان فعديل و افزاي
4ا زمان فحويل واحد مسيوني و حداكثر درصد اميان فسخكر در فحويل
و فعككن زمان انتقال سند ماليكت.
5ا نحوه پرداخت بها ماورد معاملاه و ضامانت اجارا عاد انجاا
فعهدات پك

خريدار و سازنده.

6ا مشتصات فني كلي درخصوص نوع مصالح و فجهكزات احتماالي و
ككككت كار با قكد نوع سكستم سرماي

و گرماي .

7ا فعككن حدود مشتصات محوطهساز و اجرا آن.
8ا فسمكن انشعابات آب ،برق ،گاز ،فاضالب و . ...
9ا شرايط فسخ قرارداد.
10ا نحوه فسويه حساب در صورت فسخ قرارداد.
11ا فعككن دوره فضمكن رفع نواقپ ساختمان فوسط سازنده.
12ا فعككن نشاني دقكم طرفكن به منظور انجا ميافبات و ارسال نامهها.
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فبصره 1ا از سه نسته قرارداد مذكور در ايان مااده يا
سازنده ،ي

نسته نزد پك

صادركننده مجوز آگهي پك

خريدار و ي

نساته نازد

نسته نكز ميبايست نزد مرجع

فروش جهت كنترل شماره واحاد فروختاه

شده از كل واحدها موجود سازنده ارسال گردد.
فبصره 2ا به منظور سهولت كار ،فر قرارداد نمونها فهكاه شاده و باه
پكوست اين دستورالعمل است كه در اختكار سازندگان و فروشندگان قرار
خواهد گرفت فا در صورت فمايل از فر مذكور استكاده نمايند.

ماده 4ا سازنده ميلر است در فر آگهي پك فروش ضامن در
شماره مجوز انتشار آگهي موارد همچاون حادود قكمات ،محال،
فعداد و زمان فحويل واحدها و ساير مشتصات عمومي طرح را قكد
نمايد.
ماده 5ا سازمان مسين و شهرساز استان موظر است ظرف حداكثر 3
روز از فاريخ فحويل مدارك موضوع ماده  4نسبت به فسيكاد فار آگهاي
پك

فروش اقدا نمايد.

ماده 6ا در استانهايي كه انجمن صنكي انبوهسازان مسين پ

از آغااز

فعالكت آمادگي خود را به سازمان مسين و شهرساز استان اعال نمايد،
امر صدور مجوز در اجرا اين دستورالعمل باه انجمان ماذكور محاول
ميگردد.
ماده 7ا اين اصالحكه در  7ماده و  17بند و  3فبصره فهكه و با اباالم آن
دستورالعمل شماره  100/13915ماور  76/7/29كاان لام ييان فلقاي
ميگردد.
علي عبدالعليزاده
وزير مسكن و شهرسازي
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 فصل ششم:
 قناو و و مرررا مربن به تبل غ داتگاه فلزياب
 قانون ضنورت اصذ يدوز اناي ساص  ،صنرف و فنوش ،نگهالفاري،
تبليغ و استفا ك از ستگاك فلزراگ
 آريننايه اجناري قانون ضنورت اصذ يدوز اناي سالاص  ،صنرالف و
فنوش ،نگهفاري ،تبليغ و استفا ك از ستگاك فلزراگ
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قاون ضرور اخذ مجنز براي ااخت ،خريد و فروش،
وگهداري ،تبل غ و ااتفاده از داتگاه فلزياب

1

ماده واحده ا ساخت ،خريد و فروش ،ننهادار  ،فبلكاغ و اساتكاده از
هرگونه دستناه فلزياب و همچنكن ورود آن به كشور ،منوط به اخذ مجوز
از سازمان مكراث فرهنني كشور ميباشد.
فبصره 1ا دستناهها اجرايي برا انجا وظاير خاص سازماني خاود
از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
فبصره 2ا متتلكان از مكاد اين قانون ،به ضبط و مصادره دستناه مذكور
محيو مي شوند .ونانچه دستناه فوقِ در حكار غكرمجاز به قصد كشر
اموال فرهنني ا فاريتي مورد استكاده قرار گكرد عالوه بر مجازات فاوقِ،
مرفيب به ي

سال فا سه سال حب

مجازات مقرر در ماده ( )562قانون

مجازات اسالمي ا مصوب  1375/3/2ا محيو ميشود.
فبصره 3ا آيكننامه اجرايي اين قاانون شاامل نحاوه احاراز صاالحكت
متقاضكان مجوز ،مدت اعتبار آن و دينر موارد الز  ،حداكثر ش

ماه پ

از ابالم اين قانون فوسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پكشانهاد و باه
فصويب هكست وزيران خواهند رسكد.
قانون فوقِ مشتمل بر ماده واحده و سه فبصره در جلسه علناي روز
دوشنبه مور پانزدهم اسكندماه ييهزار و سكصاد و هكتااد و ناه مجلا
شورا اسالمي فصويب و در فاريخ  1379/12/25به فسيكد شورا ننهبان
رسكده است.
مهدي كروبي
رئيس مجلس شوراي اسالمي
 -1مصوب مورخ  1379/12/15مجلس شوراي اسالمي
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تصنيب وامه ه أ وزيرا
هكست وزيران در جلسه مور  1382/2/27بنا باه پكشانهاد شاماره
 1/28880مور  1380/10/22وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و به استناد
فبصره ( )3ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز برا ساخت ،خرياد و
فروش ،ننهدار  ،فبلكغ و استكاده از دستناه فلزيااب  -مصاوب - 1379
آيكننامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير فصويب نمود:

«آيكننامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز برا ساخت ،خريد و
فروش ،ننهدار  ،فبلكغ و استكاده از دستناه فلزياب»
ماده  -1وزارت صنايع و معادن ميلر است ضوابط اعال شده از سو
سازمان مكراث فرهنني كشور را باه هنناا ثبات اعالمكاه فسساك  ،باه
متقاضكان سااخت دساتناههاا فلزيااب اباالم نماياد .صادور پرواناه
بهرهبردار برا اين واحدها منوط به موافقت ساازمان مكاراث فرهنناي
كشور خواهد بود.
ماده  -2خريد ،فروش ،ننهدار و استكاده از دستناهها فلزياب منوط
به اخذ مجوز از سازمان مكراث فرهنني كشور است .فروشندگان ميلكناد
دستناهها ياد شده را فقط به اشتاصي كه مجوز خريد از سازمان مكراث
فرهنني كشور دريافت نمودهاند ،بكروشند و نستها از بارگ فاروش را
مشتمل بر مشتصات خريدار و مشتصات فني دستناه به سازمان مكاراث
فرهنني كشور ارسال نمايند.
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ماده  -3وزارت بازرگاني  ،نكاز صانوف مجااز باه اساتكاده از دساتناه
فلزياب را با ذكر فعداد و فوانايي دستناه ها موردنظر ،فا پايان اسكندماه
هر سال به سازمان مكراث فرهنني كشور اعال خواهد كرد فا در صادور
مجوزها ساخت برا سال بعد لحاظ گردد.
ماده  -4اشتاص متقاضي دريافت مجوزها موضوع اين آيكننامه ،عالوه
بر شرايط عمومي اشتغال به كار و با فوجاه باه شارايط ذيال و ضاوابط
مندر در دستورالعمل صادر شده از سو سازمان مكراث فرهنني كشور،
فقاضا خود را به سازمان مذكور فسلكم خواهند كارد .ساازمان مكاراث
فرهنني كشور ،به فقاضاها واصل شده ظرف ي

ماه رسكدگي و اعاال

نظر خواهد كرد.
الر  -اشتغال به شغل قانوني مورد فسيكد مراجع ذ ربط.
ب  -فسيكد نكاز به استكاده از دستناه فلزياب از اداره كل بازرگاني استان
محل كسب.
پ  -عد محيومكت از سو مراجع قضايي به افها حكار غكرمجاز يا
ساير جرايم مرفبط با مكراث فرهنني كشور در مورد اشاتاص حقكقاي و
مديران اشتاص حقوقي.
ت  -فعهد به رعايت قوانكن ناظر به حكاظت از مكراث فرهنني كشور.
فبصره  -صدور مجوزها موضوع اين آيكن نامه از اختكاارات ساازمان
مكراث فرهنني كشور مي باشد و سازمان مذكور در صدور يا عد صدور
آن متتار است.
ماده  -5مدت اعتبار مجوزها موضوع اين آيكننامه ي

ساال اسات و

فمديد آن منوط باه رعايات مكااد ايان آياكن ناماه و ضاوابط مقارر در
دستورالعمل و مجوز صادر شده از سو سازمان مكراث فرهنناي كشاور
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مي باشد .صاحب مجوز حم واگذار دايام ياا موقات آن را باه غكار و
همچنكن حم فغككر مورد يا محل استكاده را ندارد.

ماده  -6فبلكغ دستناهها فلزياب از طريام رساانههاا عماومي،
مطبوعات ،واپ و نشر پوستر و ساير روشها فبلكغاافي فقاط باا
مجوز سازمان مكراث فرهنني كشور مجاز است.
ماده  -7ورود دستناهها موضوع اين آيكننامه  ،منوط به اخذ مجاوز از
سازمان مكراث فرهنني كشور و رعايت ساير مقررات نااظر باه موضاوع
است.
ماده  -8كلكه دستناهها فلزياب كه به علت فتلر از مكاد قانون يا اين
آيكننامه ،از سو مراجع ذ صالح ضبط شده ياا مايشاوند ،در اختكاار
سازمان مكراث فرهنني كشور قرار ميگكرد .سازمان مذكور ميفواند آنهاا
را به اشتاصي كه دارا مجوز خريد هستند ،با رعايت مقاررات مرباوط
بكروشد.
ماده  -9در صورفي كه دارندگان مجوزها موضاوع ايان آياكنناماه از
ضوابط و مقررات مقرر در اين آيكننامه  ،دستورالعمل و مجوز صادر شده
از سو سازمان مكراث فرهنني كشور ،فتلار نمايناد ،مجاوز آنهاا باه
فشتكپ سازمان ياد شده ابطال يا معلم مي شود و از فمديد يا فجديد آن
خوددار خواهد شد.
ماده  -10كلكه اشتاصي كه از ساير مراجع ذ ربط مجوز اخذ نمودهاناد
و در امور مذكور در اين آيكننامه فعالكت دارند ،ميلكند ظرف سه مااه از
فاريخ ابالم اين آيكننامه وضعكت خود را با مكاد اين آيكننامه فطبكم دهند.
ادامه فعالكت اين قبكل اشتاص منوط به فسيكد و صادور مجاوز از ساو
سازمان مكراث فرهنني كشور است.
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ماده  -11هرگونه استكاده از دستناه ها فلزيااب در منااطم وهارگاناه
فحت مديريت سازمان حكاظت محكط زيست ،منوط به اخذ اجازه جدياد
از سازمان ياد شده ميباشد.
ماده  -12فعككن دستناه ها اجرايي كه برا انجا وظاير خاص خاود
مستثنا از اين آيكن نامه مي باشند ،با سازمان مديريت و برنامهريز كشاور
خواهد بود.
محمدرضا عارف
معاون اول رييسجمهور
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 فصل هفتم:
 برخي قناو و و مرررا مربن به تجار الكتروو كي
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قاون تجار الكتروو كي
قانون فجارت اليترونكيي كاه در جلساه علناي روز وهارشانبه ماور
هكدهم د م اه ييهزار و سكصد و هشتاد و دو مجلا

شاورا اساالمي

فصويب و در فاريخ  1382/10/24به فسيكد شورا ننهبان رساكده و طاي
نامه شماره  79249مور  1382/10/29واصل گرديده است باه پكوسات
جهت اجراء ابالم ميگردد.
....
....
فصل دوم – در قناعد تبل غ
ماده  -50فسمكنكنندگان در فبلكغ كاال و خدمات خود نبايد مرفيب فعال
يا فرك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و ياا فرياب متاطاب از حكاث
كمكت و ككككت شود.
ماده  -51فسمكنكنندگاني كه برا فروش كااال و خادمات خاود فبلكاغ
ميكنند نبايد سالمتي افراد را به خطر اندازند.
ماده  -52فسمكنكننده بايد به نحو فبلكغ كند كه مصرفكننده باه طاور
دقكم ،صحكح و روشن اطالعات مربوط به كاال و خدمات را درك كند.
ماده  -53در فبلكغات و بازاريابي بايد هويات شاتپ ياا بننااهي كاه
فبلكغات به نكع اوست روشن و صريح باشد.
ماده  -54فسمكن كنندگان نبايد از خصوصكات وياژه معاامالت باه روش
اليترونكيي جهت متكي نمودن حقايم مربوط به هويت يا محال كساب
خود سوءاستكاده كنند.

87

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

ماده  -55فسمكنكنندگان بايد فمهكدافي را برا مصارفكننادگان در نظار
بنكرند فا آنان راجع به دريافت فبلكغاات باه نشااني پساتي و ياا پسات
اليترونكيي خود فصمكم بنكرند.
ماده  -56فسمكنكنندگان در فبلكغات بايد مطابم با روياه حرفاها عمال
نمايند .ضوابط آن به موجب آيكننامها است كه در ماده ( )79اين قانون
خواهد آمد.
باب ششم – متكرقه
ماده  -57فبلكغ و بازاريابي برا كودكان و نوجوانان زير سن قاانوني باه
موجب آيكننامها است كه در ماده ( )79اين قانون خواهد آمد.
ماده  -79وزارت بازرگاني موظر است زمكنههاا مارفبط باا فجاارت
اليترونكيي را كه در اجرا اين قانون مؤثر ميباشند شناسايي كرده و باا
ارايه پكشنهاد و فسيكد شورا عالي فناور اطالعاات ،خواساتار فادوين
مقررات مربوط و آيكن نامه ها اين قانون فوسط نهادها ذ رباط شاود.
اين آيكننامه ها و مقررات پ

از فصويب هكات وزيران به مرحله اجرا در

خواهند آمد.
ب – آيكن نامه مرباوط باه ماواد ( )56و ( )57ايان قاانون باه پكشانهاد
وزارفتانه ها بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان ماديريت و
برنامهريز كشور فهكه و به فصويب هكات وزيران خواهد رسكد.
....
قانون فوق مشتمل بر هشتاد و ي

ماده و هكت فبصره در جلسه علني روز

وهارشنبه مور هكدهم د ماه ييهزار و سكصد و هشاتاد و دو مجلا
شورا اسالمي فصويب و در فاريخ  1382/10/24به فسيكد شورا ننهبان
رسكده است.
مهدي كروبي
رييس مجلس شوراي اسالمي
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 فصل هشتم:
 وگاهي به قاون وظام صنفي كشنر (مرتبط با تبل غا )
 يالالا ك  69قالالانون نظالالام صالالنفي شالالور رصصالالوا يمنوعيالال
پيشفنوش اال از طنرقه قنعه شي
 يا ك  7قانون حمار از يصنو ننفك
 آريننايه اجناري يا ك ( )7قانون حمار از حقوق يصنو ننفگان
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قاون وظام صنفي كشنر
قانون نظا صنكي كشور كه در جلسه علني روز ييشنبه مور بكسات و
وهار اسكند ماه ييهزار و سكصد و هشتاد و دو مجل

شاورا اساالمي

فصويب و در فاريخ  1382/12/28به فسيكد شورا ننهبان رساكده و طاي
نامه شماره  1288مور  1383/1/17واصل گردياده اسات ،باه پكوسات
جهت اجراء ابالم ميگردد.

فصل اول تعاري
ماده  -1نظا صنكي :قواعد و مقررافي است كه امور مربوط به ساازمان،
وظاير ،اختكارات ،حدود و حقوق افراد و واحدها صنكي را طبم ايان
قانون فعككن ميكند.
ماده  -2فرد صنكي  :هار شاتپ حقكقاي ياا حقاوقي كاه در يياي از
فعالكتها صنكي اعم از فولكد ،فبديل ،خريد ،فروش ،فوزيع ،خادمات و
خدمات فني سرمايهگذار كند و بهعناوان پكشاهور و صااحب حارف و
شغل آزاد ،خواه به شتصه يا با مباشرت دينران محال كسابي دايار ياا
وسكله كسبي فراهم آورد و فما يا قسمتي از كاال ،محصول ياا خادمات
خود را به طور مستقكم يا غكرمستقكم و باه صاورت كلاي ياا جزئاي باه
مصرفكننده عرضه دارد ،فرد صنكي شناخته ميشود.
فبصره – صنوفي كه قانون خاص دارند ،از شمول ايان قاانون مساتثني
هستند.
....
....
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ماده :17
....
....
فبصره  :2افراد صنكي مجاز نكستند برا جلب مشتر درباره محصوالت،
كاالها يا خدمات ،برخالف واقع فبلكغ كنند .در غكر اينصورت طبم مااده
( *)68اين قانون با آنها رفتار خواهد شد.
ماده  :69فروش كاال از طريم قرعه كشي ممنوع است .مرفيبكن عالوه بار
جبران خسارت وارده ،به جريمها معادل سه برابر مبالغ دريافتي محياو
خواهند شد.
....
....
قانون فوق مشتمل بر نود و ش

ماده و نود و دو فبصره در جلسه علناي

روز ييشنبه مور بكست و وهار اسكندماه ييهزار و سكصاد و هشاتاد و
دو مجل

شورا اسالمي فصويب و در فااريخ  1382/12/28باه فسيكاد

شورا ننهبان رسكده است.
مهدي كروبي
رييس مجلس شوراي اسالمي

*

در ماده  68ذكر شده است متخلفين از اين ماده بايد جريمه نقدي از دويستهزار تا

پانصدهزار ريال را در هر بار تخلف بپردازند.
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ماده  7قاون حمايت از حرنق مصرفكنندگا

1

....
....
ماده  -7فبلكغات خالف واقع و ارايه اطالعات نادرست كه موجب فريب
يا اشتباه مصرفكننده از جمله از طريم وسايل ارفباطجمعي ،رسانهها
گروهي و برگهها فبلكغافي شود ،ممنوع ميباشد.
فبصره ا آيكننامه اجرائي اين ماده فوسط وزارت بازرگاني با هميار
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي حداكثر ظرف مدت ش

ماه فهكه و به

فصويب هكست وزيران خواهد رسكد.
....
....
قانون فوق مشتمل بر بكست و دو ماده و پانزده فبصره در جلسه علني در
وهارشنبه مور  1388/7/15مجل

شورا اسالمي فصويب و در فاريخ

 1388/7/23به فسيكد شورا ننهبان رسكد.
علي الريجاني
رئيس مجلس شوراي اسالمي

 .1مصوب سال  1388مجلس شوراي اسالمي
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آي ووامه اجرايي ماده « »7قاون حمايت از
حرنق مصرفكنندگا
ماده  -1در اين آيكننامه اصطالحات و عبارات زيار در معااني مشاروح
مربوط به كار ميروند:
الر -قانون :قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان.
ب -انجمن :انجمنها حمايت از حقوق مصرفكنندگان موضاوع مااده
( )9قانون.

1

 مصرف كننده :هر شتپ حقكقي يا حقوقي كاه كااال ياا خادمتي راخريدار ميكند.
د -فبلكغ :انتشار هرگونه اطالعات برا معرفي كاالها و خدمات مشامول
اين آيكننامه از طريم رسانه هاا از قبكال رادياو ،فلويزياون ،شابيههاا
ماهواره ا  ،مطبوعات ،سكنما ،اينترنات ،اينترانات ،شابيههاا صاوفي و
فصوير سازماني ،كارنما ،نمايشناه ،اساليد ،بان ها اطالعات ،سامانه
پكا كوفاه ،فابلو سردرب واحد صنكي و فولكدات واپي نظكر برگههاا
آگهينما ،برگهها فبلكغافي ،دفترك ،دفترواههاا راهنماا ،بساتهبناد ،
بروسب ،كارت معرفي و آگهينامه.
ها  -فبلكغ خالف واقع :فبلكغ حاو اطالعات نادرست كه موجب فرياب
يا اشتباه مصرفكننده كاال و خدمات شود.

 .1ماده « :9بهمنظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراي سياستها و برنامههاي حمايت از
حقوق مصرفكنندگان ،به موجب اين قانون انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان
تأسيس ميشود و در اين قانون «انجمن» خوانده خواهد شد».
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و -سكارش دهنده :شتپ حقكقي يا حقوقي كه ساخت يا پتا

و نشار

فبلكغ را سكارش ميدهد.
ز -سازنده آگهي :هر ي
فسسك

از كانونها آگهي و فبلكغافي موضوع آيكننامه

و نظارت بر نحوه كار و فعالكت كانون هاا آگهاي و فبلكغاافي-

مصوب -1358
ماده  -2موارد زير فبلكغ خاالف واقاع و اطالعاات نادرسات محساوب
ميشود:
الر -استكاده از مطالب گمراهكننده و ادعاها غكرقابل اثبات و كذب.
ب-ارفياب فعل يا فرك فعل كه سبب مشتبه شدن يا فرياب متاطاب از
نظر كمكت يا ككككت شود.
 فبلكغ فرافر از واقعكت كاال يا خدمات موردنظر.د -استكاده از صكات مطلم و اغراق آمكز نظكر كامالً بهداشتي و صددرصد
فضمكني.
ها  -عد ارايه اطالعات دقكم ،صحكح و روشن كاالها و خدمات.
و -بيارزش يا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و كاالها دينران.
ز -استناد به فسيكديه هايي كه فاريخ اعتبار آنها منقضي و يا باه هار دلكال
معتبر نكستند.
ح -فقلكد از ساختار ،متن ،شعار،فصاوير ،آهنگ و شباهتهاا فبلكغاافي
فجار دينر محصوالت كه مصرفكننده را فريب دهد و منجر به گمراهي
و شود.
ط -استكاده از اسامي ،عناوين و نشان افراد و مؤسسافي كه دارا شهرت
هستند به نحو كه مصرفكننده را فريب دهد.
 استناد به فقديرنامه ،جايزه و گواهي صادر شده از مراكز رسمي موردفسيكد مراجع ذ صالح ،فرافر از متن آنها.
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ك -هرگونه اعالن يا ارايه اطالعات نادرست در برگهها فعهد يا فضمكن
كاال و خدمات.
ل -فبلكغ كاالها و خدمافي كاه از ساو دساتناههاا ذ رباط حساب
اختكارات و وظاير قانوني آنها غكرمجاز اعال ميشوند.
 فبلكغ كاالها يا خدمات فاقد مجوز كه براساس قاوانكن و مقاررات،فولكد و عرضه آنها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذ ربط ميباشد.
ن -استناد به منابع و مراجع خارجي در فبلكغ محصاوالت داخلاي بادون
فسيكد مراجع ذيصالح.
س -استكاده از صكات فكضكلي و عالي به صورت صريح و يا بهكارگكر
هر شكوه دينر در ننارش يا قرائت متن به منظور القا مكهو برفار ياا
برفرين بودن كاال و خدمات بدون فسيكد مراجع ذ صالح.
ع -عد فصريح هويت شتپ يا بنناهي كه فبلكاغ باه نكاع اوسات باه
استثنا آن بت

از فبلكغ كه منتهي به فبلكغ اصلي مي شود و صرفاً بارا

جلب فوجه متاطبان انتشار مييابد( .فبلكغ انتظار )
ف -استكاده ابزار از زنان ،مردان و كودكان كه نق

اصلي را در معرفي

كاال و خدمات ايكا مينمايد.
ماده  -3مسؤولكت فبلكغ خالف واقع بر عهده ساكارش دهناده و ساازنده
آگهي است.
ماااده  -4سااازنده آگهااي موظاار اساات هننااا پااذيرش درخواساات
سكارش دهنده ،درخصوص اشاتاص حقكقاي ،هويات فارد را احاراز و
درخصوص اشتاص حقوقي مجوز فعالكت قانوني به انضما درخواسات
كتبي ممهور به مهر شتپ حقوقي را اخذ نمايد.
فبصره -سازنده آگهي موظر است نا  ،نشاني ،شماره پرواناه فعالكات و
شماره فلكن خود و ناا و نشااني ساكارشدهناده و مشتصاات كااال و
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خدمات ارايه شده را بهطور واضح در برگاه هاا فبلكغاافي وااپي در
نمايد.
ماده  -5فتلر رسانهها موضوع بند (د) ماده ( )1اين آيكننامه و سازنده
آگهي حسب مورد فوسط سازمان ها صنعت ،معادن و فجاارت اساتان،
مجامع امور صنكي ،افحاديه ها ،انجمن و مراجع نظارفي ذ ربط به ادارات
كل فرهنگ و ارشاد اسالمي منعي

ميگردد فا طبم ضوابط مرباوط ،باه

فتلر آنها رسكدگي شود.
ماااده  -6نحااوه رسااكدگي مراجااع ذ ربااط ،در صااورت شاايايت
مصرف كنندگان يا اطالع از وقوع فبلكغ خالف واقاع ،براسااس قاانون و
آيكننامه اجرايي آن ،موضوع فصويب نامه شماره /173270ت 45341هاا
مور  1390/9/2ميباشد.
ماده  -7در صورت صدور رأ قطعي (موضوع فبلكغ خالف واقع و ارايه
اطالعات نادرست) ،سازمان فعزيرات حيومتي ي

نسته از رأ صاادر

شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارسال مينمايد فا طبم ضوابط
نسبت به جلوگكر از انتشار آگهي اقدا الز را به عمل آورد.
ماده  -8پ

از طرح شيايت ناشي از فبلكغ خالف واقع و ارايه اطالعات

نادرست موضوع مواد ( )14و ( 1)17قاانون در انجمان و افحادياههاا
 .1ماده « :14بهمنظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاء حقوق
مصرفكنندگان ،انجمنهاي حمايت از حقوق مصرفكنندگان ميتوانند شكايات واصله از
افراد حقيقي و حقوقي را در حدود موارد مذكور در بندهاي( )3( ،)2و ( )4ماده ( )12اين
قانون بررسي نموده و در صورت عدم توافق طرفين (شاكي و متشاكيعنه) يا جهت رسيدگي
قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند .سازمان مذكور موظف است شكايات
مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد
براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم الزم را صادر و اجرا نمايد».
ماده « :17اتحاديههاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول
قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند يا براي رسيدگي به
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صنكي ،در صورفي كه اقدا سكارش دهنده به فشتكپ مراجع يااد شاده
منجر به بروز خسارت نسبت به ساير مصرف كنندگان نكز شود ،هر ي

از

مراجع مذكور موظر به انعياس گزارش فتلر به سازمان صنعت ،معدن
و فجارت استان ميباشند.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رئيسجمهور

سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيونهاي نظارت موضوع
ماده ( )52قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي
قرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي
ارسال نمايند».
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 فصل نهم:
 مجمنعه قناو و و ضنابط مربن به تبل غا مح طي
 يصواات جلسه فوق العالا ك يالور  85/3/17رصصالوا تبليغالات
شهني (يويطي)
 سياس ها و ضوااط حا م ان تبليغات يويطي يصوگ جلساله 198
شوراي يعين شوراي عالي انقمگ فنهنگي
 اخشي از سالتورالعمن تبليغالات يويطالي الاال و صالفيات يصالوگ
جلسه  571شوراي فنهنگ عمويي
 يصواه جلسه  575شوراي فنهنگ عمويي رصصالوا يمنوعيال
تبليغ سفنهاي صارجي

100

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

داتنرالعمل اجرايي تبل غا شهري (مح طي) و مناد
 14 ،13 ،12 ،11 ،10و 15
آي ووامه تأا س و وظار بر وحنه كار و فعال ت
كاون هاي آگهي و تبل غاتي


«مصوب جلسه فوقالعاده كمكته مركز سازمانها فبلكغافي كشور»

كمكته مركز سازمانها فبلكغافي كشاور در جلساه فاوقالعااده
مور  1385/3/17خود با اصالح دستورالعمل اجراياي فبلكغاات شاهر
(محكطي) مصوب جلسه پانزدهم كمكته مركز سازمانها فبلكغافي كشور
مور  ،1379/2/11دستورالعمل جديد را در  13ماده  6 ،فبصره و  29بند
فصويب و به شرح زير ابالم نمود.
ماده  )1فبلكغات شهر يا محكطي در اين دستورالعمل عباارت از كلكاه
فابلوها فبلكغافي اعم از ديوار  ،پاروها  ،فلز  ،راياناها  ،متحارك و
منقوش بر وسايل نقلكه است كه به منظور معرفي يا فبلكغ كاال ،خادمات و
هر نوع فعالكتي كه برا اطالعرساني و اعالن عمومي در ساطح شاهرها،
خكابانها ،جادهها شهر و بكن شهر  ،بزرگراهها ،فرودگاهها ،پايانهها
مسافربر  ،مترو ،ايستناهها افوبوس ،مكادين و ساير اماكن عمومي مورد
استكاده و بهرهبردار قرار ميگكرد.
ماده  )2فبلكغات فرهنني ،مذهبي ،ملي و نكز فبلكغ جشنوارهها فرهنني
و هنر كه جنبه غكرانتكاعي دارند با فشتكپ اداره كل فرهنگ و ارشااد
اسالمي استان از شمول عوارض خار هستند.


مورخ جلسه  – 1385/3/17طي اين جلسه بند  24ماده  3از دستتورالعمل قبلتي حتذف و

يك ماده (ماده  )4به آن اضافه شد.
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ماده  )3كلكه سازمانها و كانونها آگهي و فبلكغافي موظراند عالوه بر
رعايت مقررات عماومي منادر در ماواد  13 ،12 ،11و  14آياكنناماه
فسسك

و نظارت بر نحوه كار و فعالكت كانونها آگهي و فبلكغاافي ،در

فنظكم ،فهكه و اجرا برنامهها فبلكغافي نيات زير را رعايت نمايند:
 -1فبلكغافي كه مرو فساد و عقايد خرافي ياا متاالر ادياان رسامي
كشور باشد ممنوع است.
 -2در آگهي ي

كاال و يا خدمات خاص نبايد فلويحااً و ياا فصاريحاً

كاال و خدمات مشابه دينر نكي شود.
 -3آگهي ها فبلكغافي نباياد سابب رنجا

اشتاصاي كاه از برخاي

معلولكتها و يا بكمار ها رنج ميبرند ،شود.
 -4فبلكغ كاالها و خدمات در مراكز مذهبي ،علمي و آموزشاي ممناوع
است.
 -5فبلكغات نبايد موجب فوهكن به اديان رسمي كشور ،آداب ،رساو ،
قومكتها ،لهجهها و گوي ها متتلر شود.
 -6استكاده از صحنههايي نظكر استعمال دخانكات و موارد مشاابه دينار
كه مضر به سالمت انسان بوده و يا اعتكاادآور باشاند ،باه ناوعي خاواه
فصريحاً و يا فلويحاً مصرف آنها را فرويج نمايد مجاز نكست.
 -7فبلكغافي كه مرو فتريب محكط زيست انسان ،جننالهاا ،مرافاع و
منابع طبكعي و زيستناهها طبكعي جانوران باشد ممنوع است.
 -8فبلكغ نبايد القاء وحشت و خشونت كند.
 -9در فبلكغات نميفوان از نوشتهها و فصاوير استكاده كرد كه جانوران
را در حال اذيت و آزار نشان دهد.
 -10در جريان موارد فبلكغافي بايد كلكه قاوانكن مرباوط باه حمايات از
حقوقِ ماد و معنو مؤلكان  ،مصنكان و هنرمندان و آيكننامهها مربوطه
رعايت شود.
 -11هرگونه استكاده ابزار از زن در فبلكغات ممنوع است.
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و آراي

 -12پوش

شتصكتها مورد استكاده در آگهي بايد متناسب

با عرف ملي و مذهبي جامعه باشد.
 -13آگهيها نبايد فداعيكننده فرجكح بكن جن

مذكر و مؤنث باشد.

 -14در فبلكغات استكاده از كودكان برا معرفاي كااال و خادمافي كاه
انتظار مصرف كاال و يا بهرهمند از خدمت و يا خريد آن فوساط ايشاان
نميرود ،ممنوع است.
 -15فرويج زبان بكنانه ،غلطنويساي و غلاطگاويي در فبلكغاات مجااز


نكست.

 -16ونانچه به هننا فنظكم آگهيها فبلكغافي ضرورت استكاده از خاط
بكنانه وجود داشته باشد بايد اندازه خط زبان فارسي بزرگتر از خط زباان
بكنانه باشد.

1

 -17در صورت اقتضا موضوع آگهي ،برا استكاده از نقشاه و پاروم
جمهور اسالمي در آگهي بايد پروم رسمي و نقشه كامل كشاور آورده
شود.
 -18فبلكغات نبايد فولكدات داخلي را بيارزش نشان دهد.
 -19فبلكغ كاالها ،خدمات و مصنوعات كشاورها بكناناه در صاورفي
مجاز است كه عرضه و فروش آن در داخال كشاور ممنوعكات قاانوني
نداشته باشد.
 -20فبلكغ بر رو فسسكسات  ،ديوارها ،ابنكه و ساختمانها سكارفتانهها
و نمايندگيها سكاسي دسول خارجي ممنوع است.
 -21فبلكغ بر رو فسسكسات  ،ديوارها ،ابنكه و سااختمانهاا اشاتاص
حقكقي و حقوقي ،دولتي و غكردولتاي مناوط باه كساب اجاازه قبلاي از
صاحبان و مسؤوالن آنها ميباشد.

 رجوع شود به بند  12مصوبههاي جلسه سيوسوم كميته مركزي سازمانهاي تبليغاتي كشور.
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 -22فبلكغ كاالها و فرآورده هايي كه طبم فبصره  4ماده  6قانون اصالح
قوانكن و مقررات مؤسسه استاندارد و فحقكقات صنعتي ايران كاه اجارا
استاندارد را در مورد آنها اجبار اعال كرده است منوط به داشتن پروانه
كاربرد عالمت استاندارد و فحقكقات صنعتي ايران ميباشد .كانون ميلار
به اخذ گواهي الز از سكارش دهنده ميباشد.
 -23سكارشدهندگان و سازندگان آگهي ها باياد مساتندات الز  ،قاانع
كننده و قانوني برا ادعاها و استداللها موضوع آگهي را داشته باشند.
ماده  )4كلكه كانونها آگهي و فبلكغافي موظراند برا اجرا طرحها
فبلكغافي موضوع ماده  1اين دستورالعمل از اداره كال فرهناگ و ارشااد
اسالمي استان محل فعالكت خود مجوز اجرا طرح دريافت كنند.
ماده  )5مسؤولكت محتوا طرح فبلكغاافي و اجارا آن در وهاارووب
قوانكن موضوعه و مقررات جار و دستورالعملها اجرايي فبلكغاات باا
مديرمسؤول كانون مي باشد و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ناظر به
حسن اجرا قوانكن و مقررات فبلكغافي بوده و در صورت احراز فتلار
برابر مقررات اعمال مجازات خواهند كرد.
ماده  )6كانونها آگهي و فبلكغافي موظكند نا كانون آگهي و فبلكغاافي
و همچنكن شماره پروانه خود را بر رو فابلو نصب كنند.
ماده  )7رسكدگي به فتلكات كانونها و مديران مسؤول باه شارح ذيال
صورت خواهد گرفت:
الر  -نوع اول :اخطار كتبي
ب  -نوع دو  :احضار و فوبكخ
 نوع سو  :فعلكم فعالكت مؤسسه حداكثر فا سه ماهد  -نوع وهار  :بركنار مديرمسؤول
ها -نوع پنجم :فعطكل موقت مؤسسه حداكثر فا ش

ماه

و  -نوع ششم :لغو پروانه و فعطكل دائم
فبصره :مجازات نوع پنجم و ششم به پكشنهاد كمكتاه اساتان و فصاويب
كمكته مركز اعمال خواهد شد.
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ماده  )8فيرار فتلر و عد فوجه به اخطار ،احضاار و فاوبكخ موجاب
فعلكم فعالكت مؤسسه و نهايتاً لغو پروانه فعالكت خواهد شد.
فبصره ي  :در موارد كه جر عمومي صورت گرفته باشد عاالوه بار
اعمال مجازاتها مذكور ،پرونده متتلر جهات رساكدگي باه محااكم
قضايي ارجاع داده خواهد شد.
فبصره دو :اعمال كلكه مقررات بايد در پرونده كانون در شود.
ماده  )9اعمال مجازاتها مقرر به فشتكپ كمكتهها اساتاني انجاا
خواهد شد لين ذينكع ميفواند نسبت به اعمال مجازاتهاا ماذكور باه
كمكته مركز سازمانها فبلكغافي اعتراض نمايد.
فبصره :در جلسه كمكته فبلكغات استان كه موضاوع آن اعماال يياي از
مجازاتها در مورد كانون آگهي و فبلكغافي باشد در صورفيكه در مركاز
آن استان انجمن صنكي فبلكغات فشيكل شده باشد نماينده انجمان و اگار
فشيكل نشده باشد و آن كانون عضو انجمن صنكي شركتهاا فبلكغاافي
فهران باشد نماينده آن حداكثر ظرف دو هكته از فااريخ اباالم اداره كال
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان با حم رأ شركت خواهد كرد.
ماده  )10كانون ها آگهي و فبلكغافي مي فوانند اعتراض خود را نسابت
به اعمال مجازات ها از سو كمكته سازمان ها فبلكغافي اساتان حاداكثر
ي

ماه پ

از ابالم به اداره كل فبلكغات فسلكم و رسكد دريافت نمايناد.

اداره كل فبلكغات موظر است حداكثر ظرف سه ماه نظار نهاايي كمكتاه
مركز سازمانها فبلكغافي كشور را پ

از رسكدگي اعال نمايد.

فبصره :فصمكم كمكته مركز قطعي و الز االجراست.
ماده  )11لغو پروانه كانون فبلكغاافي موجاب اساقاط حقاوقِ دولات و
اشتاص حقكقي يا حقوقي دينر نميشود و كانون متتلار از ايان مااده
فحت پكنرد قانوني قرار خواهد گرفت.
ماده  )12ونانچه مديرمسؤول كانون فبلكغافي بركنار شود يا پروانه كانون
لغو گردد مجدداً نمي فواند فقاضا فسسك

كانون يا مديرمسؤولي كاانون
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دينر را بيند منر پ

از انقضا دو سال از فاريخ ابطال آن و باا نظار

كمكته مركز سازمانها فبلكغافي.
ماده  )13ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها موظر هستند فر
بانيي پرداخت عوارض موضوع فبصره  36قاانون بودجاه ساهم وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي را برا هر مورد اخذ و ضمكمه پرونده نمايند.

1

فبصره :دخل و فصرف در عوارض مسخوذه به منزله دخل و فصارف در
وجوه دولتي بوده و با متتلر طبم آيكن نامه و اين دستورالعمل برخاورد
خواهد شد.
عليرضا مختارپور
معاون امور مطبوعاتي و اطالعرساني
و رييس كميته مركزي سازمانهاي تبليغاتي كشور

 .1در حال حاضر موضوع اين ماده ملغي و اجرا نميشود.
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مصنبه «ا ااتها و ضنابط حاكم بر
تبل غا مح طي»
«مصوب جلسه  198مور  88/11/27شورا معكن شورا عالي انقالب فرهنني»

شورا معكن شورا عالي انقالب فرهنناي در جلساه  198ماور
 88/11/27براساس فكويض جلسه 638شورا عاالي انقاالب فرهنناي،
مصوبه سكاستها و ضوابط حاكم بر فبلكغات محكطاي را باه شارح ذيال
فصويب نمود:
مقدمه:
به منظور ساماندهي و بهكنه ساز جريان اطالع رسااني ،حكا و فقويات
ارزش ها اسالمي ،ملي و انقالبي و همچنكن رونم اقتصاد و حمايت از
فولكدات داخلي و فشويم به صرفه جويي و رعايت النو مصرف صحكح
از طريم فبلكغات محكطي ،شورا عالي انقاالب فرهنناي سكاساتهاا و
ضوابط حاكم بر فبلكغات محكطي (شامل فابلوها فبلكغافي ،بنرها ،عرشاه
پلها ،ايستناه ها و ناوگان حمل و نقال شاهر مانناد افوباوس و متارو،
فرودگاهها ،فابلو ساردر مغاازههاا و امااكن فجاار و مانناد آن) و نكاز
سازماندهي اجرايي آن را به شرح زير فصويب مينمايد:
ال  -ا ااتها:
 -1فبلكغات نبايد باعاث فبلكاغ فرهناگ ،اخاالق و رفتاار غكراساالمي و
بهكارگكر شكوهها ،النوها و مظاهر مبتذل بكنانه گردد.
 -2فبلكغات نبايد با موازين شرعي و قوانكن كشور مغايرت داشته باشد.
 -3فبلكغات كاالها خارجي نبايد به نحو باشد كه موجب سلب اعتماد
جامعه از فولكدات داخلي شود.
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 -4فبلكغات نبايد وحدت ملي را متدوش ساخته يا موجاب فحقكار و ياا
فوهكن به مذاهب ،اقوا و يا اقشار از جامعه گردد.
 -5در فضاها فبلكغافي نبايد فبلكغات بازرگاني بر فبلكغات فرهنني غالب
باشد.
 -6بتشي از فضاها فبلكغات شهر و بارونشاهر باياد باه فبلكغاات
فسثكرگذار فرهنني اختصاص يابد.
 -7فبلكغات در فضاها عمومي نبايد منظره شهر  ،وشماندازها طبكعي،
زيباييها زيست محكطي و نهادها مقادس و ماورد احتارا جامعاه را
فحتالشعاع قرار دهد.
ب -ضنابط:
 -1در فبلكغات بايد از ادعاها كذب و گماراهكنناده و غكرقابال اثباات
پرهكز گردد.
 -2فبلكغات بايد به خط و نشانهها و زبان فارسي باشد.
فبصره  :1نوشتن واژهها فارسي با امال نادرست مجاز نكست.
فبصره  :2استكاده از عالئم صنعتي و عالئم و نا ها كاال ساخت خار
در فبلكغات در صورفي بالمانع اسات كاه حاروف فارساي باه صاورت
مشهود بر حروف بكنانه غلبه داشته باشد.
 -3فبلكغات نبايد رفتارها مترب محكط زيست و كاالهاا غكرمجااز را
فرويج نمايد.
 -4فبلكغات ضمن آگاهي دادن نسبت به كاال مورد فبلكغ ،نبايد خادمات
و يا كاالها دينران را بيارزش يا فاقد اعتبار جلوه دهد.
 -5استكاده از جذابكتها جنسي در فبلكغات ممنوع است.
 -6استكاده نامناسب و موهن از پكشوايان و شعارها و نمادها ماذهبي و
نكز مقامات سكاسي كشور در فبلكغات ممنوع است.
 -7فبلكغات بايد از فشويم و فجمل و اسراف پرهكاز نماياد و باه جاا
فحريپ به مصرف ،معطوف به معرفي خصوصكات درست كاال باشد.
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 -8فبلكغات نبايد باعث ناهنجار صوفي و فصوير و آشكتني ذهناي و
رواني گردد.
 -9فبلكغات بازرگاني در محكطها آموزشي ،پژوهشي ،فربكتي و مذهبي و
همچنكن فضاها متصوص كودكان ممنوع ميباشد.
 -10فبلكغات نوشتار  ،فصوير و فجسمي با ابعاد و اندازه غكرمتعاارف
ممنوع است.
فبصره :مصاديم غكرمتعارف باودن ابعااد و انادازه فبلكغاات را كاارگروه
موضوع قسمت ( ) اين مصوبه فعككن مينمايد.
 -11فبلكغات نبايد به گونه ا باشد كاه موجاب فضاعكر خودبااور و
اعتماد ملي و نكز فحقكر شتصكت مردمي شود كه فاقاد اساتطاعت بارا
خريد كاال موردنظر هستند.
 اازماودهي و وظاربه منظور نظارت دائمي بر حسن اجرا سكاستها و ضوابط موضوع ايان
مصوبه و همچنكن فدوين آيكننامهها و دستورالعملها اجرايي و مقررات
نحوه فشيكل و فرككاب اعضااء و شارح وظااير كمكتاههاا اساتاني،
كارگروهي زير نظر شورا فرهنگ عماومي و مركاب از اعضاا ذيال
فشيكل ميگردد:
 .1دبكر شورا فرهنگ عمومي (رئك

كارگروه)

 .2مديركل فبلكغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 .3مديركل ذ ربط وزارت بازرگاني
 .4نماينده سازمان فبلكغات اسالمي
 .5نماينده سازمان صداوسكما
 .6نماينده نكرو انتظامي
 .7نماينده وزارت مسين و شهرساز
 .8رئك

سازمان زيباساز شهردار فهران

 .9رئك

سازمان فرهنني هنر شهردار فهران
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 . 10رئك

كمكسكون فرهنني ،اجتماعي و زيست شهر شورا اساالمي

شهر فهران
 .11دو صاحب نظر در حوزه فبلكغات و ارفباطات (فرجكحاً عضاو هكاست
علمي) به انتتاب شورا فرهنگ عمومي
 .12نماينده وزارت راه و فرابر
 .13نماينده فرهننستان زبان و ادب فارسي
 .14نماينده افاق بازرگاني ،صنايع و معادن ايران
 .15نماينده مؤسسات و شركت ها فبلكغافي با فسيكاد وزارت فرهناگ و
ارشاد اسالمي
فبصره  :1در موارد كه موضوعي مرفبط و متناسب با مسموريتها ساير
دستناه ها در دست بررسي مي باشد به فشتكپ كارگروه ،نماينده دستناه
ذ ربط با حم رأ برا شركت در جلسات دعوت ميشود.
فبصره  :2كارگروه فوق آيكن نامه ها پكشنهاد خود را برا فصويب باه
شورا فرهنگ عمومي ارايه مي نمايد و شورا فرهنگ عماومي موظار
است ظرف مدت  3ماه از فاريخ ابالم سكاساتهاا و ضاوابط حااكم بار
فبلكغات محكطي ،دستورالعملها اجرايي مورد نكاز را فصاويب و اباالم
نمايد.
د -وظار و ا گ ري
شورا فرهنگ عمومي موظر است ضمن فنظكم ساازوكار نظاارت بار
اجرا اين ضوابط و دستورالعمل ها اجراياي آن ،ساالكانه گزارشاي از
اجرا اين مصوبه را به شورا عالي انقالب فرهنني ارايه نمايد.
اين مصوبه مشتمل بر ي

مقدمه و وهار بت

بنا به فكويض جلساه 638

شورا عالي انقالب فرهنني ،در جلسه  198ماور  88/11/27شاورا
معكن شورا عالي انقالب فرهنني به فصويب رسكد.
محمود احمدينژاد
رئيسجمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگي
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بخشي از داتنرالعمل تبل غا مح طي كاال و خدما
«مصوب جلسه  571مور  91/2/12شورا فرهنگ عمومي»

مقدمه:
در دهه عدالت و پكشرفت ،سال  1391هجر شمسي فوساط رهبار
معظم انقالب اسالمي به نا «فولكد ملي ،حمايت از كار و سرمايه ايراناي»
نا گذار شده است .شورا فرهنگ عمومي در همكن راستا و برا ايجاد
سازوكارها مناسب فبلكغي و فرهنني در جهت فحقم شعار سال ،مبناي
بر حمايت از سرمايه گذار داخلي و فشويم و فرغكب مرد به استكاده از
كاال و خدمات داخلي در جهت رشد و فوسعه ايران اسالمي و به اساتناد
بند «سو » از بت

«الر» موضوع سكاستهاا و فبصاره  2از بتا

« »

سازمان دهي و نظارت مصوبه سكاست ها و ضوابط حااكم بار فبلكغاات
محكطي مصوب شورا عالي انقالب فرهنني ،محورها ذيل را مصاوب
نمود.
ماده  )1فبلكغ كاال و خدمات خاارجي كاه مشاابه داخلاي دارد ،ممناوع
ميباشد.
ماده  )2فبلكغ كاال و خدمات داخلي كه نا خارجي دارد ،ممنوع ميباشد.
ماده  )3فبلكغ كاال و خدمات داخلي با سرمايهگاذار مشاترك ايراناي و
خارجي بايد با نا ايراني و منطبم بر قانون «ممنوعكت بهكارگكر اسامي،
عناوين و اصطالحات بكنانه» و آيكننامه اجرايي آن باشد.
ماده  )4فبلكغ كاال و خدمات خارجي كه مشابه داخلي ندارد ،باا رعايات
استكاده از حداكثر  %20كل ظرفكت فبلكغاات محكطاي و صارفاً باا خاط
فارسي مجاز ميباشد.
فبصره  :1فبلكغ كاال و خادمات خاارجي كاه مشاابه داخلاي نادارد ،در
بزرگراه ها ،فابلوها بزرگ شهر و بكن شاهر  ،پالهاا عاابر پكااده،
فابلوها اليترونكيي ،فرودگاهها ،پاياناه هاا مساافربر  ،ايساتناههاا
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افوبوس و قطار شهر و بكن شهر  ،ورزشناهها ،نمايشناهها ،بوستانهاا،
مجتمع ها فرهنني و هنر  ،فرهننسراها ،كتابتانه ها ،دانشناه ها و مراكز
آموزشي ،مباد ورود شهرها ،مكادين بازرگ و نقااط پرفاردد ممناوع
ميباشد.
فبصره :2حداكثر  %20ظرفكت فوقالذكر ،بايد در هر يا

از محاكطهاا

فبلكغي مراعات گردد.
ماده  )5هر نوع فبلكغات بازرگاني شركت ها ،كاالها و خدمات خارجي از
طريم فابلوها اختصاصي واحدها صنكي ،فوزيعي ،فروشناهها و مراكز
خريد ممنوع است.
فبصره  :3فابلوها واحدها صنكي ،بايد صرفاً به شناسه كااربر واحاد
صنكي مربوطه و معرفاي آن اختصااص داده شاود ،و در صاورت اخاذ
نمايندگي از كاال و خدمات خاارجي ،صارفاً مجااز باه اساتكاده از %10
ظرفكت فابلوها ميباشد.
ماده  )6فبلكغ كاال و خدمات خارجي و يا محصول مشترك ،نبايد كااال و
خدمات داخلي را بي ارزش يا كام ارزش نشاان داده و ياا باه هار نحاو
فضعكر نمايد.
ماده  )7در موارد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اجرا هر ي
از مواد و فبصره ها اين مصوبه ابها داشته باشد ،نظر كارگروه فبلكغاات
محكطي شورا عالي انقالب فرهنني مبنا عمل خواهد بود.
ماده  )8وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظر است گازارش فصالي از
اجرا اين مصوبه را به شورا فرهنگ عمومي ارايه نمايد.
ماده  )9اين دستورالعمل در ي

مقدمه 9 ،ماده و  3فبصره در جلسه 571

مور  1391/2/12شورا فرهنگ عمومي به فصويب رسكد.
سيدمحمد حسيني
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
و رئيس شوراي فرهنگ عمومي

112

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

ماده واحده ممننع ت تبل غ افرهاي خارجي
«مصوب جلسه  575مور »1391/4/6

شورا فرهنگ عمومي به استناد سكاسات هاا و ضاوابط حااكم بار
فبلكغات محكطي و در راستا مصوبه «بتشاي از دساتورالعمل فبلكغاات
محكطي كاال و خدمات» مصوب جلسه  571ماور  1391/2/12شاورا
فرهنگ عمومي ماده واحده ممنوعكت فبلكغ سكرها خارجي را در محكط
عمومي به اين شرح فصوب كرد:
ماده واحده -به منظور گسترش و فارويج فرهناگ گردشانر داخلاي و
كم

به زيرساخت ها گردشنر به مناسبت حركت در راستا فحقام

اهداف شعار سال «فولكد ملي و حمايت از كار و سارمايه ايراناي» فبلكاغ
سكر به كشورها خاارجي از طريام فبلكغاات محكطاي (آگهاينماهاا
خكاباني و  )...ممنوع است.
فبصره :فبلكغ سكر به حج و مزار امامان معصو علكهالساال مشامول ايان
ماده نكست.
سيدمحمد حسيني
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
و رئيس شوراي فرهنگ عمومي
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 فصل دهم:
 مجمنعه ضنابط تنل د آگهيهاي رادينيي و تلنيزينوي
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مجمنعه ضنابط تنل د آگهيهاي رادينيي و تلنيزينوي
الر  :متن حاضر دساتورالعمل و مجموعاه ضاوابط فولكاد آگهايهاا
راديويي و فلويزيوني است كه به وسكله اداره كال بازرگااني صداوساكما
فهكه شده و در اختكار سازندگان و سكارشدهندگان آگهيها قرار ميگكرد.
اين دستورالعمل در دو بت

مقدمه و اصول كلي فنظكم گردياده اسات.

مقدمه شامل بندها (الر فا ك) و اصول كلي شامل ( 81اصل) است.
ب  :اين دستورالعمل با رعايت قوانكن و مقررات جمهور اسالمي ايران
ناظر بر موضوع ،عارف فبلكغاات و مالحظاه قاوانكن فبلكغاات برخاي از
كشورها فدوين شده است.
 :صاحبان آگهي ،فولكدكنندگان آگهي و سكارشدهنادگان آگهاي باياد
آگهي خود را با رعايت كامل اين دستورالعمل فولكد نمايند .در صاورت
اعال شيايت از طرف اشتاص حقكقي يا حقوقي حسب مورد نامبردگاان
پاستنو خواهند بود.
د  :رعايت اين دستورالعمل برا پت

آگهي از كلكه شبيهها رادياويي

و فلويزيوني جمهور اسالمي ايران الزامي است.
ها  :مد نظر داشتن و رعايت سكاستها كالن دولت جمهاور اساالمي
ايران در زمان ساخت و پت

آگهي ضرور است.

و  :در جريان فولكد و ساخت آگهيها راديويي و فلويزيوني باياد كلكاه
مواد فبلكغافي با رعايت قاانون حمايات از حقاوق مؤلكاان و مصانكان و
هنرمندان و آيكننامه ها مربوط به آن ساخته شاده باشاد .فولكدكنناده و
سكارشدهنده آگهي مسؤول پرداخت هرگونه خسارت در ازا اعتراضاي
كه از ناحكه هر شتپ حقكقي و يا حقوقي نسبت باه محتاوا آگهاي از
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حكث آهنگ ،شعر ،فصوير و  ...وارد شود خواهد بود .ونانچه آثار استكاده
شده متعلم به سازمان صداوسكما جمهور اسالمي اياران باشاد در آن
صورت سازمان ياد شده اقدا قانوني به عمل خواهد آورد.
ز  :ونانچه آگهي ارايه شده حسب ظاهر مغاايرفي باا ايان دساتورالعمل
نداشته باشد ،ولي پ

از پت

ايجاد زيان و خسارفي نمايد و خساارت

ناشي از فقصكر و فتلر سكارشدهنده و سازنده باشد ،ساكارشدهناده و
سازنده آگهي حسب مورد مسؤول جبران خسارت خواهد بود.
ح  :مواد اين دستورالعمل در مورد آگهيها درون برنامها نكاز صادق
ميكند.
ط  :فكسكر اين دستورالعمل و ارايه نظرات مشورفي باه عهاده اداره كال
بازرگاني صداوسكما بوده و اداره كل بازرگاني صداوسكما بر رعايت كامل
دستورالعمل مذكور نظارت نموده و از پت

آگهيهاا مغااير باا مكااد

دستورالعمل حاضر جلوگكر ميكند.
 :در مورد هر نيتها كه در اين دستورالعمل مبهم به نظار رساد و ياا
بهطور صريح در مورد آن صحبت نشده باشد بايد قبل از ساخت برنامه از
اداره كل بازرگاني صداوسكما كتباً نظرخواهي و استكسار شود.
ك  :در هر مورد كه اين دستورالعمل مسيوت به نظر رسد و يا موضاوع
جديد مطرح شود كه در اين دستورالعمل در باره آن صحبت نشده باشد
حسب مورد ماده يا مواد جديد از طرف اداره كل بازرگاني صداوساكما
به شركتها فبلكغافي ابالم و در ويراي
ملحم خواهد شد.

بعاد باه ايان دساتورالعمل
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اصنل
اصل  -1آگهيها بايد از هر جهت منطبم بار ماوازين قاانوني جمهاور
اسالمي ايران باشد و با رعايت ادب اجتماعي ،احتارا افاراد و صاداقت
فولكد شود.
اصل  -2در آگهي بايد باه حساساكتهاا بكننادگان فوجاه شاود و باه
سلكقهها افراد و اقشار در آن فوهكن نشود.
اصل  -3در آگهيها راديويي و فلويزيوني بايد به اديان رسامي كشاور
آداب ،رسو  ،قومكت ها ،لهجهها و گوي ها متتلر بديده احترا ننااه
شود.
اصل  -4آگهي نبايد مرو عقايد خرافي بوده و يا با بهرهگكر از آن فهكه
شود.
اصل  -5آگهي ها راديويي و فلويزيوني نبايد اسباب رنج

گروههاايي

از بكنندگان را مانند افراد كه از معلولكتها رنج مي برند فراهم كند.
اصل  -6در آگهيها راديويي و فلويزيوني نبايد از فصاوير و يا نا افراد
بدون كسب اجازه قبلي استكاده شود در ماوارد كاه در يا

آگهاي از

فصاوير و يا نا فرد يا افراد بدون اجازه استكاده شده باشد ،در صورت
اعتراض ،پت

آگهي متوقر و جبران خسارات احتمالي به عهده سكارش

دهنده و يا سازنده خواهد بود.
اصل  -7آگهيها بايد از نظر اجراء و سب

به نحو سااخته شاوند كاه

بكنندگان و شنوندگان به سادگي آنها را از برنامهها فلويزيوني و راديويي
فمكز دهند.
اصل  -8سكارشدهنادگان و ساازندگان آگهايهاا باياد مساتندات الز
قانع كننده و قانوني برا ادعاها و استدالل ها موضاوع آگهاي را اراياه
كنند.
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اصل  -9در آگهي ي

كاال و يا خدمت خاص نبايد فلويحاً و يا فصاريحاً

كاال و خدمت مشابه دينر نكي شود و يا فالش شود كه موضوع آگهاي
در مقايسه با دينر كاالها و خدمات اثبات شود.
اصل  -10در آگهيها نبايد به صراحت و يا فلويح محصوالت فولكد داخل
در مقايسه با انواع خارجي در سطح پايكنفر نشان داده شود.
اصل  -11آگهي نبايد به هك وجه متضمن فريب بوده و فرافر از واقعكات
كاال يا خدمات مورد نظر را با ادعا خالف واقع معرفي كند .همچنكن از
اغراق بايد پرهكز شود.
اصل  -12استكاده از عبارات و قكاود فيارار اخباار واون اطالعكاه،
اطالعكه – فوجه ،فوجه – مژده ،مژده – اطمكنانبت

– مطمائن ،كاامالً

سالم – كامالً بهداشتي و  ...در آگهي مجاز نكست .استكاده از صكات مطلم
ساز و اغراقآمكز نكز جايز نكست.
اصل  -13آگهي نبايد با استكاده از ذكر صكات فكضكلي و عالي به صورت
صريح و يا بيارگكر هر شكوه دينر در ننارش يا قرائت ماتن ،مكهاو
برفر يا برفرين بودن موضوع آگهي را القاء كند.
اصل  -14در آگهي نبايد با استكاده از فمهكدات فناي و باا قصاد گماراه
كردن بكننده ويژگيها كاال موضوع آگهي برفر از واقعكت آن به فصوير
كشكده و نشان داده شود.
اصل  -15در آگهي ها نبايد با استكاده از فمهكدات فني و يا باهكاارگكر
فصاوير با زمان ها كوفاه و يا شكوهها دينر ضمكر ناخودآگاه متاطاب
فحت فسثكر قرار گكرد و پكا موردنظر بدون دادن آگاهي الز به بكننادگان
منتقل شود و اذهان آنان را فحت فسثكر قرار دهد.
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اصل  -16ونانچه اطالعافي به صورت نوشتار باه فنهاايي و ياا بار رو
فصاوير دينر ح

شود ،بايد به قدر كافي بر رو صكحه فلويزيون بااقي

بماند فا بكنندگان عاد بتوانند فمامي پكا را بتوانند.
فبصره  :رهنمودها و فوضكحات بكشتر در مورد استاندارد نوشته و نوع خط
و ابعاد پكا ها زيرنوي

به صورت جداگانه ابالم خواهد شد.

اصل  -17فاككد بر رو كاال و محصاول باياد متناساب باا اهمكات آن
محصول باشد و آگهيها فولكد شده نبايد بك

از اندازه پر سر و صدا و

هكاهو باشند به نحو كه بكننده بدون دريافت آگاهي الز فحت فسثكر واقع
شود.
اصل  -18استكاده از صحنهها استعمال دخانكات و موارد مشابه دينر كه
مضر به سالمت انسان بوده و يا اعتكادآور باشند در آگهيها مجاز نكست.
اصل  -19در آگهيها راديويي و فلويزيوني نبايد رفتارهايي نماي

داده

شود كه برا بهداشت و ايمني فرد و اجتماعي زيانآور باشد.
اصل  -20آگهي نبايد القاء وحشت و خشونت كند.
فبصره  :در جريان آگهيها فلويزيوني نبايد آزار ديدن هك جاندار باه
فصوير كشكده شود و يا به نظر رسد كه برا ساخت آگهي ،جاندار حاضر
در آگهي آزار ديده است.
اصل  -21در آگهيها به هننا نشان دادن راننادگي باا افومبكال و سااير
وسايل نقلكه بايد رعايت كامل مقررات راهنمايي و رانندگي مانند سرعت
مجاز ،مالحظه قوانكن جادهها و بزرگراهها ،در نظر داشتن ضاوابط ايمناي
برا سرنشكنان به دقت رعايت شود.
اصل  -22نماي

مجسمه كامل در آگهي مجاز نميباشد.

اصل  -23آگهي نبايد مرو فجملگرايي باشد.
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اصل  -24آگهي نبايد به گونها طراحي و ساخته شوند كه در آن مرد به
مصرف بك

از نكاز و اسراف در استكاده از اميانات فشويم شوند.

اصل  -25فعككن جايزه برا فشويم متاطبكن آگهي به خرياد و مصارف
بيرويه مجاز نكست.
اصل  -26در آگهي اعال فتككر در صورفي مجاز است كه قكمت كااال
نكز طبم فسيكد مراجع ذيصالح در آگهي با صراحت اعال شود.
اصل  -27در صورفيكه موضوع آگهي ماواد خاوراكي غكرمتناساب باا
فرهنگ ايراني باشد ،آگهي نبايد فداعيكننده اين باشد كه موضوع آگهاي
غذا غالب خانوادهها ايراني است.
اصل  -28پوش

و آراي

شتصكتها مورد اساتكاده در آگهاي باياد

متناسب با عرف جامعه بوده و با موقعكت سني و اجتماعي آنهاا متناساب
باشد.
اصل  -29آگهيها مربوط به فكلمها سكنمايي بايد از فطابم كاافي باا
محتوا فكلم مورد آگهي برخوردار باشند .بر اين اساس هننا ارايه آگهي
بايد خالصه موضوع فكلم برا اعال نظر اداره كل بازرگااني نكاز فسالكم
شود.
اصل  -30نشان دادن فسثكر آني استكاده از وسايل درماني مانند الغر شدن
فور و يا به فصوير كشكدن فرآيند فسثكر داروها ،شامپوها ،مواد شاوينده،
روغنها ،بر بدن انسان به هر شكوها از آن جمله فمهكدات انكمكشن مجاز
نميباشد.
اصل  -31در آگهيها فولكد شده با موضوع كاالها و لاواز بهداشاتي،
بازينر آگهي نبايد درنقشي غكرواقعي مانند پزش

ظاهر شود.
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آگهاي رادياو و فلويزياوني مرباوط باه انتشاار اوراق

مشاركت – فروش سها – جوايز بان ها – اعال پك

فاروش و ماوارد

مشابه – نكاز به مدارك الز و ارايه مجوز مراجع ذيصالح دارد.
اصل  -33در متن و گكتار آگهي بايد از واژهها و كلمات فارسي اساتكاده
شود و همچنكن اسامي كاالها و اماكني كه در متن آگهاي ذكار و ياا در
فصوير نماي

داده ميشود بايد فارسي باشد .ونانچاه باه هار دلكلاي از

اسامي خارجي استكاده شود بايد داليل كافي و فوجكهي برا قانع شادن
اداره كل بازرگاني صداوسكما ارايه شود.
اصل  -34استكاده از اصطالحات عوامانه و غكرادبي در آگهايهاا (مانناد
همساده – وسبكد در عبارت خكلي وسبكد )...صحكح نميباشد.
اصل  -35اعال نشانيها وه در گكتار و وه در فصوير بايد طبم صاورت
رسمي باشد و قبل از نا خكابانها و مكدانها ذكر كلمه خكاباان و مكادان
ضرورت دارد .مانند خكابان شهكد استاد مطهر – نب
اصل  -36در آگهيها راديو فلويزيوني اعال بك

خكابان شهكد مكتح.
از دو شماره فلكان و

دورننار مجاز نميباشد شمارهها اعال شده نكز بايد به صورت صاحكح
خوانده شود برا مثال در فهران برا فلكنها هكت شمارها ساه رقام
اول با هم و برا فلكنها ش

شمارها ابتدا دو رقم اول خوانده شود.

اصل  -37به منظور رعايت احترا  ،در آگهيها راديو فلويزيوني استكاده
از آيات قرآن كريم بايد به شيل مستقل باشد.
اصل  -38در آگهيها فصوير نقشه ايران بايد به صاورت كامال اساتكاده
شود و درياها خزر – عمان و خلكج فارس به وضوح ديده شود.
اصل  -39در صورت اقتضا موضاوع آگهاي بارا اساتكاده از پاروم
جمهور اسالمي در آگهي بايد شئونات ملي به دقت رعايت شود.
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اصل  -40استكاده از فصاوير شتصكتها فاريتي و فرهنني و مقاماات
رسمي كشور و يا استكاده از صدا و بهكار گرفتن فيكه كال هاا آنهاا در
آگهيها راديو فلويزيوني ممنوع است.
اصل  -41آگهي كاالها مشمول استاندارد اجبار فنها با اراياه گاواهي
معتبر از مراجع ذيصالح پذيرفته ميشود ،سازنده و سكارشدهنده در مورد
اصالت گواهي ارايه شده مسؤول است.
اصل  -42استانداردها سر  9000فسيكديه ككككت محصول نكست ،لاذا
نبايد اين استانداردها به شيل ثبت شده بر رو محصول و كاال فولكاد
شده در آگهي نشان داده شوند.
اصل  -43سازنده و سكارشدهنده آگهي در مورد اعال هرگونه اطالعات
درخصوص ككككت كاال و خدمات پ

از فروش مسؤولكت دارند.

اصل  -44آگهي نبايد شامل منتتبي از مطالب برنامهها صداوسكما بوده
و يا با استكاده از فصاوير و موسكقي متن اين برنامهها ساخته شده باشد.
اصل  -45استكاده از فصاوير خبر با كسب مجوزهاا الز و در قالاب
«گزارش آگهي» اميانپذير است.
اصل  -46در آگهي ها نبايد به برنامه خاصاي از شابيههاا رادياويي و
فلويزيوني اشاره شود.
اصل  -47فقلكد از ي
دارد .هرگاه ي

برنامه راديويي و فلويزيوني نكاز به مجاوز خااص

آگهي با كسب مجوزها الز مبادرت به فقلكد نمايد اين

آگهي همزمان با آن برنامه و يا مكان آن برنامه پت

نتواهد شد.

اصل  -48سازندگان آگهاي ونانچاه قصاد اساتكاده از صادا و فصاوير
وهرهها شاخپ برنامهها صداوسكما در آگهي را داشته باشند بايد قبالً
مجوز الز را از اداره كل بازرگاني صداوسكما اخذ نمايند.

122

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

فبصره  -1استكاده از افراد كه به صورت منظم به گوينادگي خبار و ياا
اعال برنامه اشتغال دارند مطلقاً جايز نكست.
فبصره  -2آگهيهايي كه با كساب مجاوز الز در آنهاا از فصاوير و ياا
صدا وهرهها برنامهها صداوسكما استكاده شده باشاد در زماانهاا
نزدي

به برنامه آن وهرهها پت

نتواهد شد.

اصل  -49در آگهيها راديويي و فلويزيوني نبايد از آهناگهاا و آثاار
متعلم به صداوسكما جمهور اسالمي ايران بدون مجوز استكاده شود.
اصل  -50استكاده از موسكقي و فوصكر موضوع آگهي به صورت آهننكن
گروه به آگهيها راديو فلويزيوني جاذبه ميبتشد ولي استكاده نابجا از
اين شكوه مي فواند موجب وارد شدن لطمه اساسي به موضوع آگهي باشد،
لذا بكن موضوع آگهي و فوصكر آهننكن آن بايد فجان

و فشابهي وجود

داشته باشد كه فشتكپ اين موضوع با اداره كال بازرگااني صداوساكما
ميباشد.
اصل  -51در فولكد آگهيها آهننكن (موزييال) رعايت دقكام شائون و
موازين جمهور اسالمي ايران ضرور است .اين اصل بارا پرهكاز از
هرگونه ابتذال بايد مورد فوجه سازندگان و سكارشدهندگان قرار گكرد.
فبصره :موسكقي آگهاي نباياد از حكاث محتاو و اجاراء فاداعيكنناده
موسكقيها مبتذل باشد ،از ريتمهاا رقاپگوناه در آن پرهكاز شاود،
حتياالميان از ملود ها كوفاه استكاده شده و فراناهگوناه نباشاد و باا
فصاوير استكاده شده همنون و متناسب باشد.
اصل  -52ونانچه سازنده آگهي قصد داشته باشد موضوع آگهي را با شعر
و يا نظم و با اجرا آهننكن و همراه با موزي

مطرح كناد باياد شاعر و

نظم از استحيا كافي برخوردار باشد ،با قواعد ادبي مغايرت نداشته و با
آهنگ به صورت مناسب فلككم شود.
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اصل  -53استكاده از كلمات و فصاوير كه بار منكي دارند ،در متن آگهي
مجاز نكست.
اصل  -54استكاده از فصاوير كه القا رقپ نمايد ،در متن آگهي مجاز
نكست.
اصل  -55در آگهيها بايد معكارها و مالحظات فني از جنبهها گوناگون
آن مانند فصويربردار فدوين ،صداگذار  ،فناسب موسكقي و صدا بدقت
رعايت شود.
اصل  -56زن در نظا مقدس اسالمي از موقعكت ويژها برخوردار است
و قوانكن و احيا مقدس اسال برا زن جايناه رفكعي را قائل است ،لذا
استكاده از حضور خانم ها در آگهي ها راديو فلويزيوني مساتلز اعماال
دقتها خاصي ميباشد و بايد جايناه زن مسلمان و شئون او ماد نظار
باشد.
اصل  -57حضور خانمها و دختر خانمها در آگهيها راديو فلويزياوني
در صورت اقتضاء موضوع مورد آگهي بدون آراي

و با رعايات كامال

حجاب اسالمي اميانپذير است.
اصل  -58حضور خانمها در آگهيهايي كه وضعكت كااال و مصاارف آن
با نق

خانمها بستني نداشته باشد مجاز نكست.

اصل  -59آگهيها راديو فلويزيوني نبايد فداعيكننده اين امر باشد كاه
اشتغال و فالش زن ايراني محدود به امور منزل اسات و در عرصاههاا
علمي و فرهنني حضور ندارد و بهطور كلاي زن مسالمان ايراناي نباياد
فحقكر شود.
اصل  -60آگهي نبايد فداعيكننده فرجكح بكن جن

مذكر و مونث باشد.

اصل  -61در آگهيهايي كه در آن خانواده حضور دارند نبايد نق
از اعضاء اعم از زن شوهر و فرزندان دختر يا پسر فحقكر شود.

يياي
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اصل  -62آگهيها نبايد فداعيكننده اين فير باشاد كاه زنهاا از مردهاا
نافوانفرند و نق

هر كدا بايد كامل و بي نقپ مشتپ شود.

اصل  -63در آگهي نبايد حسب فعبكر عواماناه رفتارهاايي مانناد غكبات
كردن ،صحبت كردن طوالني با فلكن و  ...به زنان نسبت داده شود ياا باه
فصوير كشكده شود.
اصل  -64آگهي نبايد موجب بدآموز كودكاان شاود و از زود بااور ،
ح

عاطكي و كم فجربني آنان در فشتكپ واقعكتها سوءاستكاده شود.

اصل  -65در آگهاي نباياد از كودكاان باا صاراحت درخواسات شاود
محصاولي را خريادار كنناد و يااا از والادين خاود و ديناران ونااكن
درخواستي كنند و نبايد خريد موضوع آگهي برا كودكان و ياا فرغكاب
دينران به اين امر به عنوان انجا ي

وظككه مطرح شود.

اصل  -66در آگهيها فلويزيوني نبايد كودكان به فنهايي هننا خريد و
يا مذاكره با فروشنده برا خريد و يا مبادله پول با فروشانده نشاان داده
شوند.
اصل  -67آگهيها نبايد به كودكان القاء كنند كه ونانچه كاال موضاوع
آگهي را نداشته باشند يا خريدار نينند ،از دينر كودكان پايكنفر هستند
و يا احتماالً موردفمستر و استهزاء واقع ميشود.
اصل  -68در آگهيها نبايد از كودكان برا خريد از طريم پست يا فلكن
دعوت شود.
اصل  -69هننا پت

برنامهها ويژه كودكان پت

آگهيها مربوط به

مواد غذايي ،كبريت ،محصوالفي با خواص داروياي و حااو ويتاامكن،
غذاها كميي كودكان ،وسايل و اسباب الغار و شاكوههاا درمااني
آگهي فكلمها با صحنهها وحشاتناك و خطرنااك و خطرآفارين ممناوع
ميباشد.
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فبصره  :در آگهيها فلويزياوني نباياد كودكاان هنناا خاوردن دارو،
ويتامكن و غذاها كميي در غكر حضور والدين نشان داده شوند.
اصل  -70در آگهي فرآوردههايي كه شباهت به دارو دارند بايد به روشني
فكاوت كاال با دارو نماي

داده شود.

اصل  -71در كلكه آگهيها به ويژه در آگهيهايي كه متاطب آنها كودكان
هستند با رعايت ضوابط و مقررات راهنمايي و رانندگي از جمله عباور از
محلها خط كشي شده بايد به دقت مدنظر واقع شود.
اصل  -72كودكان نبايد در شرايطي به فصوير كشكده شوند كه با فوجه به
اقتضا سن آنان خطرناك محسوب شود.
اصل  -73كودكان نبايد در حال استكاده از مواد ضدعكونيكننده گندزدا و
يا سمي نشان داده شوند.
اصل  -74كودكان نبايد در حال باز با كبريت يا هرگونه گاز – بنزين –
پارافكن – وسايل متصل به منبع اليتريسكته و يا ميانكيي كه احتماال منجر
به سوختني – شوك اليترييي و يا جراحت ميشوند ،نشان داده شوند.
اصل  -75ونانچه در صحنهها آف سوز كودكي نشان داده مايشاود
همواره بايد ي

آف

نشان در صحنه به وضوح قابل رويت باشد.

اصل  -76در آگهي نبايد كودكان برا وارد شدن به ميانهاا ناآشانا و
خطرناك و گكتنو با غريبهها فرغكب شوند.
اصل  -77در آگهي ها فلويزيوني نبايد كودكان عريان ياا نكماه عرياان
نشان داده شوند در شرايطي كه موضوع آگهي نشان دادن كودكاان را در
اين گونه شرايط ايجاب كند با فصويب قبلي فكلمنامه ممين است.
اصل  -78از كودكان نبايد برا معرفي كاال و خدمافي استكاده شود كه از
آنها انتظار نميرود خود مصرفكننده آن كاال و يا خدمات باشند و يا آن
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را بترند و نكز در آگهي كودكان نبايد در مورد هرگونه كاال يا خدمافي به
صراحت اظهار نظر كنند.
اصل  -79در هك صحنها از آگهيها افراد نبايد در حال پرخور و ياا
خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند.
اصل  -80هننا آگهي محصوالت غذايي نبايد از افراد به ويژه كودكاان
واق بر ا القاء اين موضوع كه مصرف محصاول ماورد آگهاي ساالمتي
بت

است استكاده شود.

اصل  -81محل باز كودكان در آگهيها بايد محلها مجاز باشد.
شوراي بازرگاني آگهيهاي سازمان صداوسيما
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 فصل يازدهم:
 قانون تشكين سازيان نظام پزشكي
 يا ك  37قانون اننايه پندم توسعه
 ستورالعمن نووك تبليالغ و آگهاليهالاي ارورالي و يالوا صالورا ي،
آشاييفني ،اهفاشتي و ايور پزشكي
 آريننايه يمنوعي استعمال و عنضه سيگار و سارن يوا
ر ايا ن عمويي

صالاني
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قاون تشك ل اازما وظام ازشكي
قانون سازمان نظا پزشيي جمهور اسالمي ايران كه در جلساه علناي
روز سهشنبه مور بكست و پنجم فروردين ماه ييهزار و سكصد و هشتاد و
سه مجل

شورا اسالمي فصويب و در فاريخ 1383/8/16با اصاالحافي

به فصويب مجمع فشتكپ مصلحت نظاا رساكده و طاي ناماه شاماره
 95400مور  1383/9/17مجل

شورا اسالمي واصل گرديده است به

پكوست جهت اجراء ابالم ميگردد.
...
...
فصل دوم – وظاي

و اخت ارا

ماده  -3وظاير و اختكارات سازمان با فوجه به اهداف فوق به شرح زير
ميباشد:
الر – اظهارنظر مشورفي در فهكه و فدوين لوايح طرحها فصويب نامهها
و آيكننامهها مرفبط با امور پزشيي
ب – فنظكم دستورالعملها

فبلكغافي و آگهيها

دارويي و مواد

خوراكي و آشامكدني و آرايشي و بهداشتي و امور پزشيي و اعال به
مراجع ذ ربط.
......
......
قانون فوق مشتمل بر وهل و هكت ماده و پنجاه فبصاره در جلساه علناي
روز سهشنبه مور بكست و پنجم فروردين ماه ييهزار و سكصد و هشتاد و
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سه مجل

شورا اسالمي فصويب و در فاريخ  ،1383/8/16بند (د) ماده

( ،)23ذيل فبصره ( )1ماده ( ،)35فبصره ( )1ماده ( ،)36ذيل مااده (،)38
بندها ( )( ،د)( ،ها)( ،و)( ،ز) و (ط) ماده ( )38آن باا اصاالحافي باه
فصويب مجمع فشتكپ مصلحت نظا رسكد.

غالمعلي حداد عادل
رييس مجلس شوراي اسالمي

130

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

ماده  37قاون بروامه انجم تناعه
برا

پكشنكر

و مقابله با بكمار ها و عوامل خطرساز سالمتي كه

بكشترين هزينه اقتصاد و اجتماعي را دارند ،اقدامات زير انجا ميشود:
الر -فهرست اقدامات و كاالها آسكبرسان به سالمت و داروها

با

احتمال سوء مصرف فوسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشيي و
درصد عوارض برا اين كاالها در ابتدا هر سال فوسط كارگروهي با
مسؤولكت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشيي و با عضويت
وزارفتانهها امور اقتصاد و دارايي ،بازرگاني ،رفاه و فسمكن اجتماعي و
صنايع و معادن و معاونت فعككن و ابالم ميشود.
.............
.............
 فبلكغ خدمات و كاالها فهديدكننده سالمت كه مصاديم آن ساالنهفوسط كارگروه موضوع بند (الر) اين ماده فعككن و اعال ميشود ،از
سو كلكه رسانهها ممنوع است.
فبصره :عد رعايت مكاد بند ( ) اين ماده مستوجب جزا نقد از ده
مكلكون ( )10/000/000ريال فا ي

مكلكارد ( )1/000/000/000ريال با

حيم مراجع ذ صالح قضايي خواهد بود .در صورت فيرار برا هر بار
حداقل بكست درصد ( )%20به جريمه قبلي اضافه ميشود.
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داتنرالعمل وحنه تبل غ و آگهيهاي دارويي و مناد


خنراكي ،آشام دوي ،آرايشي ،بهداشتي و امنر ازشكي
(موضوع بند ب ماده  3از فصل دو قانون فشيكل سازمان نظا پزشيي
جمهور اسالمي ايران مصوب )83/1/25

فعارير:
 -1منظور از مواد دارويي ،خوراكي ،آشامكدني ،آرايشي و بهداشتي كلكاه
موارد است كه مشمول قاانون مرباوط باه ماواد داروياي ،خاوراكي،
آشااامكدني ،آرايشااي ،بهداشااتي و امااور پزشاايي مصااوب  1334و
اصالحكهها بعد آن ميشوند.
 -2منظور از فبلكغ يا آگهي ،انتشار هرگونه اعالناي اسات كاه از طريام
رسانه ها عماومي و خصوصاي ديادار و شانكدار از قبكال رادياو،
فلويزيون ،شبيهها ماهواره ا  ،مطبوعاات ،ساكنما ،اينترنات ،اينترانات،
شبيه ها صوفي فصوير سازماني و فولكدات وااپي مانناد برگاههاا
كافالوگ ،بروشور ،دفتروه ها راهنماا ،بساته بناد  ،بروساب ،كاارت
ويزيت و نكز بكلبورد ،نمايشناه ،اساليد ،بان ها اطالعافي و نظاير آنهاا
برا معرفي مواد ،كاالها و خدمات مشمول ايان دساتورالعمل صاورت
ميگكرد.

 مصوب  1385/4/3شوراي عالي نظام پزشكي (موضوع بند ب متاده  3از فصتل دوم قتانون
تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران مصوب  83/1/25مجلس شوراي اسالمي)

132

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

فصل اول – تبل اغ دارو و ماناد خانراكي ،آشاام دوي ،آرايشاي و
بهداشتي
ماده  – 1منحصراً فبلكغات محصوالفي مجااز اسات كاه اشاتاص و ياا
مؤسسات مربوطه قبالً پروانه فسسك  ،بهرهبردار  ،ساخت يا مجاوز ورود
و فوزيع محصول موضوع آگهي را از وزارت بهداشت ،درمان و آماوزش
پزشيي و ساير مراجع ذ ربط اخذ نموده باشند.
ماده  -2فبلكغ داروها و نكز ذكر خواص درماني در فبلكغات مواد خوراكي،
آشامكدني ،آرايشي و بهداشتي در رسانهها عمومي ممنوع است.
فبصره  -1آگهي و فبلكغات داروها و خواص درماني مورد فسيكاد وزارت
بهداشت در صورفي كه صرفاً برا صاحبان حرف پزشايي و مؤسساات
مربوطه قابل استكاده باشد بالمانع است.
فبصره  -2ونانچه در پروانه ساخت يا مجوز واردات ايان ماواد شارايط
خاصي در شده باشد بايد در فبلكغات آن فرآورده فصريح شود.
ماده  -3در هر نوع آگهي برا فجويز يا فروش داروها ،از طريم فعككن
پورسانت يا فعككن جايزه جهت فشويم به فجويز يا خرياد ياا روشهاا
مشابه ممنوع است.
ماده  -4ضوابط مربوط به فغذيه با شكر مادر مندر در دستورالعمل ماده2
قانون فرويج فغذيه با شكر مادر الز االجرا است.
ماده  -5استكاده از آر و فسيكدياه هاا مؤسساات اساتاندارد داخلاي و
خارجي مورد فسيكد سازمان نظا پزشايي و وزارت بهداشات ،درماان و
آموزش پزشيي كه صرفاً فسيكدكننده محصول بوده و جنبه اطاالعرسااني
داشته باشد ،بالمانع است.
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فبصره – فبلكغ آن دسته از مواد خوراكي ،آشامكدني ،آرايشي و بهداشاتي
كه استاندارد آنها اجبار اعال شده ،عالوه بر ساير مادارك ،مناوط باه
داشتن پروانه كاربرد عالمت استاندارد كاال و فحقكقات صنعتي است.
فصل دوم – تبل غ امنر ازشكي
ماده  – 6كلكه صاحبان حرف پزشيي و وابسته پزشيي اعام از اشاتاص
حقكقي و حقوقي و مؤسسات پزشيي پ

از اخذ پروانه ها الز  ،بارا

فبلكغات موظر به رعايت ماده  12آيكننامه فسسك

و نظارت بر نحوه كار

و فعالكت كانون ها آگهي و فبلكغافي و اخذ مجوز كتبي از سازمان نظاا
پزشيي هستند.
ماده  -7اعضا سازمان در آگهي الزاماً مي بايست نا و ناا خاانوادگي،
شماره نظا پزشيي ،آخرين مدرك فحصكلي براساس عناوان منادر در
پروانه مط ب و نشاني مطب يا دفتر كاار خاود را قكاد نمايناد .همچناكن
اعضا سازمان به اختكار و انتتاب خود مي فوانند درجه دانشناهي ،فلكن
ثابت Email ،و نشاني اليترونك  ،سااعات و اياا پاذيرايي بكمااران و
بكمهها طرف قرارداد را در آگهي خود در نمايند.
ماده  -8پزشيان و دندانپزشيان عمومي ضمن قكاد عنااوين موجاود در
پروانه مطب مي فوانند سه رشته مصوب طبابت مورد عالقه خود را بادون
ذكر نا فتصپ در آگهي نا ببرند .كساني كه در ي

رشاته فتصصاي

مدرك اخذ نمودهاند ،مي فوانند دو شاخه فرعي رشته فتصصاي خاود را
بدون ذكر كلمه فوقفتصپ در آگهي بكاورند.
فبصره :در عناوين فتصصي غكربالكني در فبلكغات مطبها و دفافر كاار
مجاز نكست.
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ماده  -9مؤسسات پزشيي و وابسته پزشيي در آگهي الزاماً ميباياد ناا
مؤسسه  ،شماره مجوز ،نشاني و فلكن ثابت را در نمايند .همچناكن در
ساير عناوين مندر در پروانه مؤسسه ،نشانه (در صورفي كه نشانه ثبات
رسمي شده باشاد) ،شارح خادمات مجااز ،دورنناار ،Email ،نشااني
اليترونك  ،بكمه ها طرف قرارداد ،ساعات فعالكت ،نا سازمان يا نهااد
كه مؤسسه به آن وابستني دارد و نا سازمان صادركننده مجوز در آگهي
مؤسسات بالمانع است.
ماده  -10هك فرد يا مؤسسه پزشيي نمي فواند خدمافي كه قابلكت اراياه
آن را در مطب يا مؤسسه خود ندارد ،آگهي و فبلكغ نمايد.
ماده  -11در هرگونه فبلكغات گمراهكنناده ممناوع مايباشاد و مرجاع
فشتكپ آن هكات مديره نظا پزشيي محل ميباشد.
ماده  -12استكاده فبلكغافي از صحنههايي كه مضر ساالمت و بهداشات و
فرهنگ عمومي جامعه است و به نوعي مرو آنهاسات ،ممناوع اسات و
رعايت ماده  12آيكنناماه فسساك

و نظاارت بار نحاوه كاار و فعالكات

كانونها آگهي و فبلكغافي الزامي است.
ماده  -13كلكه قوانكن و مقررات عمومي مربوط به فبلكغات در كشاور ،در
صورفي كه مغاير با مكاد اين دستورالعمل نباشند ،الز االجرا ميباشد.
ماده  -14متقاضكان فبلكغات فجهكزات و ماواد و خادمات موضاوع ايان
دستورالعمل موظكند با رعايت ماده  12آيكننامه فسسك

و نظارت بر نحوه

كار و فعالكت كانون ها آگهي و فبلكغاافي ،قبال از انتشاار فبلكغاات در
مطبوعات و دينر رسانهها عمومي مجوز كتبي فبلكغات از سازمان نظاا
پزشيي كسب نمايند.
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فبصره -سازمان نظا پزشيي موظر است حداكثر ظرف مدت  15روز از
زمان فيمكل مدارك و اعال نظريه كارشناسي نسبت به بررسي و صادور
مجوز اقدا نمايد.
مااده  -15باه منظاور همااهنني و برنامااهرياز اجارا مطلاوب اياان
دستورالعمل و صدور مجوز فبلكغات كمكسكوني با فرككب زير در ساازمان
مركز نظا پزشيي فشيكل ميگردد.
 .1معاونت نظارت و برنامهريز باهعناوان رياك

كمكساكون ياا

نماينده فا االختكار
 .2معاون انتظامي يا نماينده فا االختكار و
 .3سه نكر كارشناس به انتتاب ريك
.4

ي

كل سازمان

نكر به عنوان نماينده فا االختكار وزارت بهداشت ،درمان و

آموزش پزشيي
.5

ي

نكر به عنوان نماينده فا االختكار وزارت فرهناگ و ارشااد

اسالمي
 .6ي

نكر به عنوان نمايناده فاا االختكاار ساازمان صداوساكما

جمهور اسالمي
 .7ي

نكر به عنوان نماينده فا االختكار شهردار

ماده  -16سازمان نظا پزشيي ميفواند با فصويب شورا عالي ،اختكار و
مسؤولكت صدور مجوز را به مراكز استان ها يا شهرستانها فكويض نمايد.
در اين صورت در هر شهرساتان كمكساكوني شاامل افاراد زيار فشايكل
ميگردد:
 .1ريك

هكست مديره يا ييي از معاونكن به عنوان ريك

 .2وهار نكر به پكشنهاد ريك
شهرستان

كمكسكون

و فصويب هكست مديره نظا پزشيي
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.3

ي

نكر به عنوان نماينده فا االختكاار دانشاناه علاو پزشايي

ذ ربط
.4

ي

نكر به عنوان نماينده فا االختكار اداره كل ارشاد اساتان ياا

اداره ارشاد شهرستان
.5

ي

نكر به عنوان نماينده فا االختكار مركز صداوسكما اساتان

يا شهرستان
 .6ي

نكر به عنوان نماينده فا االختكار شهردار

ماده  -17در موارد كه متقاضي آگهي ،به عاد صادور مجاوز آگهاي
معترض باشد ،موضوع فوسط هكستمديره ساازمان نظاا پزشايي محال
بررسي و افتاذ فصمكم خواهد گرديد.
فبصره :در صورت گذشت بك

از  15روز از فيمكال پروناده متقاضاكان

فبلكغات و عد پاستنويي كمكسكون مربوطه در ساازمان نظاا پزشايي
محل متقاضي مي فواند شيايت خود را به ريك
ريك

كل ارايه داده و فصامكم

كل الز االجرا ميباشد.

ماده  -18اعتبار مجوزها موضوع اين دستورالعمل فا  6مااه ماي باشاد.
بديهي است هر زمان كه ييي از شرايط الز برا فبلكغات منقضي گردد،
اعتبار مجوز موردنظر نكز پايان مييابد.
ماده  -19فعرفه بررسي و صدور مجوز فبلكغات موضوع اين دستورالعمل
ساالنه فوسط شورا عالي نظا پزشيي فعككن و ابالم ميگردد.
ماده  -20كلكه متتلكان از اين دستورالعمل اعام از متقاضاكان فبلكغاات،
رسانه ها و واپتانه ها در مراجع قضايي و انتظامي ذيصاالح باا شايايت
سازمان نظا پزشيي محل فحت پكنرد قانوني قرار ميگكرند.
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ماده  -21فما و ياا آن قسامت از آياكنناماههاايي كاه مغااير باا ايان
دستورالعمل است ،ملغي مي باشد و آيكن نامه ها و ضوابط قبلي كه با ايان
مقررات مغايرت نداشته باشد ،به قوت خود باقي است.
اين آيكننامه مشتمل بر  21ماده و  5فبصاره فوساط شاورا عاالي
سازمان نظا پزشيي جمهور اسالمي اياران باه فصاويب رساكده و در
فاريخ ها  1387/3/4و  1387/4/1مورد اصالحافي قرار گرفته است و از
زمان ابالم الز االجرا است.
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آي ووامه ممننع ت ااتعمال و عرضه ا گار
و ااير مناد دخاوي در اماكو عمنمي



.....
.....
ماده  -2وزارفتانهها بهداشت ،درمان و آموزش پزشيي ،فرهنگ و
ارشاد اسالمي و ساازمان صداوساكما و سااير دساتناههاا فرهنناي و
شهردار ها موظكند به منظور جلوگكر از اعتكاد جوانان و فبككن زيانها
جاني ،بهداشتي ،اجتماعي و مالي ناشي از مصارف دخانكاات از هرگوناه
اقدامي كه موجب فبلكغ ،فشويم يا فحري

افراد به اساتعمال ياا مصارف

بكشتر دخانكات شود ،جلوگكر نموده و نسبت به فهكه برنامهها مانظم و
منسجم فرهنني و فبلكغي مناسب در زمكنه فبككن مضرات و فقبكح مصارف
مواد دخاني برا همنان بويژه جوانان اقدا نمايند و همچنكن برا حسن
اجرا اين قانون اقدامات الز را به عمل آورند .هكات وزيران هر شا
بار گزارش ونونني اجرا اين قانون را از سازمان ها مرباوط

ماه ي

دريافت خواهد كرد.
فبصره .... -1
فبصره  -2فبلكغ و هرگونه اقدامي كه به فرفكب مقارر در آياكنناماه
اجرايي اين قانون منجر به فشويم عمو به مصرف دخانكات شود ،ممناوع
است.
 مصوبه هيات وزيران در جلسه  1376/8/7و بنا به پيشنهاد شماره  6712متورخ 1375/8/26
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و به استتناد اصتل يكصتد و ستي و هشتتم قتانون
اساسي جمهوري اسالمي ايران
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ماده  -3سازمان صداوساكما و وزارت فرهناگ و ارشااد اساالمي،
شهردار ها و مطبوعات بايد فرفكبي افتاذ نمايند كه در كارها و انتشارات
خود ،فكلمها و سريالها فولكد  ،فبلكغ دخانكاات باه طاور مساتقكم ياا
غكرمستقكم صورت ننكرد و شتصكتها مثبت فكلمها استعمال دخانكاات
ننمايند.
حسن حبيبي
معاون اول رييسجمهور
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 فصل دوازدهم:
 مرررا متفرقه مرتبط با امنر تبل غا
 آريننايه نووك نظارت ان عمئم نشانهها و تصاورن روي البسه و
لوازمالتونرن و االهاي يشااه
 قانون يناو اه تبليغ االهاي يشمول استانفار اجباري


ستورالعمن نووك فعالي اشالخاا حقيقالي و حقالوقي عنضاله

ننفك اال و صفيات صارجي ر شور


ضوااط فعاليال وار ننالفگان االهالاي سالنيارهاي و يصالنفي

اا وام صارجي ر شور
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آي ووامه وحنه وظار بر عالئم وشاوهها و تصاوير


روي البسه و لنازمالتحرير و كاالهاي مشابه

شورا عالي انقالب فرهنني در جلسه  474مور  1379/11/11بنا باه
پكشنهاد شورا فرهنگ عمومي (نامه شماره /3911الر مور )79/10/19
آيكننامه نحاوه نظاارت بار عالئام ،نشاانههاا و فصااوير رو البساه و
لواز التحرير و كاالها مشابه را به شرح ذيل فصويب كرد:
ماده -1
الر – جلوگكر از به كارگرفتن عالئم ،نشاانههاا و فصااوير كاه باا
فرهنگ اسالمي  -ايراني در فعارض است و بر فرهنگ عمومي فاثكر منكي
دارد.
ب – حك نمونه عالمت و فصاوير كه به صورتها متتلر انتشاار
مييابد و در معرض فروش و استكاده عمو قرار ميگكرد و ياا از طريام
جرايد و رسانهها فبلكغ ميشود.
– فعككن مشتصات هرگونه طرح و فصوير قابل انتشار.
د – حك حقوق طراحان گرافك

و نقاشان با فوجه به قانون حمايات از

حقوق مؤلكان و مصنكان و هنرمندان.
ها – فشويم به استكاده از نقوش ملهم از هنر ايراني و اسالمي در كاالها.
ماده  -2طرحها و نقوش اعم از نمادها ،خطوط و فصاوير و يا طرحها
فرككبي بايد مرو هنر و ارزشها اساالمي و ملاي و فرغكاب ناوآور

 مصوب جلسه  474مورخ  1379/11/11شوراي عالي انقالب فرهنگي
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باشد ،استكاده از طرحها و نقوش و فصاوير رو البسه و لواز التحريار و
كاالها مشابه دينر كه مغاير با ضوابط اين آيكننامه نباشد ،بالمانع است.
ماده  -3طرح و نقشي كه آشيارا و غكرآشيار دارا نيات و پكا هاايي
نظكر موارد زير باشد ،ممنوع است:
الر – اهانت به اديان رسمي كشور و كتب آسماني و مقدسات مذهبي.
ب – فبلكغ هرگونه مرا  ،مسل

و فرقه ا كه به موجب قاوانكن كشاور

غكرقانوني ميباشد و يا به صورت جريانها فير منحرف مطرح باشد.
– فصاوير ،كلمات و موضوعات مغااير باا فرهناگ عماومي جامعاه
اسالمي ايران.
د – نقوش و فصاوير مغاير با اصول فرهنگ عمومي و بومي ياا فرهناگ
اسالمي – ايراني.
فبصره  :شاخپ ها و نحوه فشتكپ و فعككن جريانها فيار منحارف
(بند ب ) و فعككن اصول فرهنگ عمومي بومي و اسالمي – ايراني (بند د)
در آيكننامه اجرايي مشتپ ميشود.
ماده  -4فولكدكنندگان و واردكنندگان كاالها مصرفي فوقالذكر ملز به
رعايت ضوابط و معكارها مصوب شورا نظارت بر عالئم و نشانههاا و
فصاوير رو البسه و  ...هستند.
ماده  -5صدور مجوز برا كانونها مشااوره هنار باه منظاور اراياه
مشاوره به فولكدكنندگان و نظارت بر كار اين كانونها به عهاده معاونات
امور هنر است.
ماده  -6شورا نظارت بر عالئم ،نشانهها و فصااوير رو البساه و  ...در
معاونت امور هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي فشيكل و اعضاا آن
به شرح ذيل است:
الر – معاون امور هنر (رئك

شورا).
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ب – مدير كل مركز هنرها فجسمي.
– نماينده سازمان مكراث فرهنني.
د – نماينده انجمن آثار و مكاخر فرهنني.
ها – نماينده وزارت اطالعات.
و – دو نكر از كارشناسان برجسته هنرها فجسمي به پكشنهاد معاون امور
هنر و فصويب شورا فرهنگ عمومي.
ز–ي

نكر صاحبنظر در مسائل فرهنني ،فاريتي و ديناي از ساازمان

فبلكغات اسالمي و با فصويب شورا فرهنگ عمومي.
ح–ي

نكر صاحب نظر در مسائل فربكتي از وزارت آموزش و پرورش با

فصويب شورا فرهنگ عمومي.
ط – كارشناس حقوقي وزارت فرهناگ و ارشااد اساالمي باه پكشانهاد
معاونت حقوقي.
– نماينده وزارت بازرگاني.
فبصره  :1معاونات اماور هنار مايفواناد دبكرخاناههاا مشاورفي در
استانهايي كه فوانايي انجا اين كار را دارند ،فشيكل دهد .همچنكن فعككن
مكزان و نحوه مشاركت استانها در وارووب نظارت باه عهاده معاونات
امور هنر است.
فبصره  :2فصمكمات شورا نظارت با فسيكد اكثريت اعضا معتبار خواهاد
بود.
ماده  -7دبكرخانه شورا موظر به ثبت و حمايت نقوش به كار گرفتاه در
كاالهاست .همچنكن طبم قانون بايد از حقوق مؤلكان و مصنكان حمايات
شود.
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ماده  -8شورا ميفواند در صورت لزو از متتصصكن و مطلعكن امر برا
شركت در جلسات شورا دعوت به عمل آورد .ضرورت امر و انتتاب فرد
مورد نظر با فسيكد رئك

شورا خواهد بود.

ماده  -9شورا نظارت ،دبكرخانها خواهد داشت كه وظاير آن فاراهم
آوردن مقدمات فشيكل جلسات پكنكر مصاوبات و نظاارت بار نحاوه
اجرا آنها است.
ماده  -10شورا برا پكنكر امور و جرايم و فتلكات ،ي

واحد حقوقي

به عنوان مدعي در دبكرخانه فشيكل ميدهد.
ماده  -11رسانه ها گروهي باالخپ صداوسكما و مطبوعات موظراناد
نسبت به فبلكغ و فرويج نقوش ملهم از هنر ايراني – اسالمي فالش كنند.
ماده  -12دستورالعملها اجرايي و حدود اختكارات شورا نظاارت در
وارووب اين آيكن نامه فوسط معاونت اماور هنار فهكاه و در شاورا
فرهنگ عمومي مورد فصويب قرار ميگكرد.
آيااكننامااه فااوق در  12ماااده و  3فبصااره در جلسااه  474مااور
 1379/11/11شورا عالي انقالب فرهنني به فصويب رسكد.
سيد محمد خاتمي
رييسجمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگي
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قاون مربن به تبل غ كاالهاي مشمنل
ااتاودارد اجباري
در اجرا مكاد ماده  6قاانون اصاالح قاوانكن و مقاررات مؤسساه
استاندارد و فحقكقات صنعتي ايران مصوب سال ييهزار و سكصد و هكتااد
و مصوبات شورا عالي استاندارد كاالها مندر در اين مجموعه

وي

اجبار گرديده است لذا فولكد فمركز فوزيع و فروش ايننونه كاالهاا باا
ككككت پايكن فر از استاندارد مربوط و يا بادون عالمات اساتاندارد اياران
ممنوع ميباشد.
واردكنندگان كاالها مشمول استاندارد اجباار ملاز باه رعايات
مقررات مربوطه بوده و ونانچه نظامات قانوني را مراعات ننمايند عالوه بر
آنيه خود بعنوان مصرفكننده در جامعه از آن زيان خواهند ديد بر اساس
مواد  14-12-11- 9قانون اصالح قوانكن و مقررات مؤسسه اساتاندارد و
فحقكقات صنعتي ايران به شرح مندر در اين مجموعه فحت پكنرد قانوني
قرار خواهند گرفت.
ماده  -6مؤسسه ميفواند با فصويب شورا عالي اساتاندارد اجارا
استاندارد كاالها و يا بتشي از ي

استاندارد و يا آئكنها كار را كاه از

نظر ايمني حك سالمت عمومي و حصول اطمكنان از ككككات فارآورده و
حمايت از مصرفكننده و يا ساير جهات رفاهي و اقتصاد ضرور باشد
با فعككن مهلتها الز كه از سه ماه كمتر نتواهد باود ،اجباار اعاال
نمايد.
فبصره  -4در موارد كه اجرا اساتاندارد دربااره فارآوردههاايي
اجبار اعال ميگردد ،اعطا هرگونه فسهكالت به واحدها فولكدكنناده
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اين قبكل فرآوردهها از سو وزارفتانهها و سازمانها متتلر دولتاي و
نكز فبلكغات رسمي اين فرآوردهها از طريم رسانهها ارفباط جمعي منوط
به داشتن پروانه كاربرد عالمت استاندارد يا فسيكديه آن و يا فسيكد مؤسساه
استاندارد و فحقكقات صنعتي ايران خواهند بود.
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داتنرالعمل وحنه فعال ت اشخاص حر ري و حرنقي
عرضه كننده كاال و خدما خارجي در كشنر
در اجرا مكاد جزء ( )9بند (ر) فبصره ( )19قانون بودجاه ساال 1382
كل كشاور ،موضاوع سااماندهي فعالكات اشاتاص حقكقاي و حقاوقي
عرضه كننده كاال و خدمات خارجي در كشور ،دستورالعمل به شرح ذيال
ابالم ميگردد.
ضوابط اجرائي:
ماده  )1كلكه اشتاص حقكقي و حقوقي خارجي و نمايندگيها رسامي
شركت ها خارجي كه قصد عرضه كاال و خادمات در كشاور را دارناد
اعم از اينيه فعالكت آنها در قالب شركت يا واحاد صانكي انجاا شاود،
ميلكند نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي عرضه محصوالت خاود باا قكاد
مشتصات محصول و قرارداد نمايندگي مربوطه با رعايات كلكاه قاوانكن
جار در وزارت بازرگاني اقدا نمايند.
فبصره ي  :محل ثبت شركت ها و نمايندگي ها موضوع ماده ي

اداره

كاال امااور اصااناف و بازرگانااان ماايباشااد و شااركتهااا خااارجي و
نمايندگي ها مجاز ثبت نا شده ملز باه رعايات قاانون نظاا صانكي
خواهند بود.
فبصااره دو  :فرمااتهااا مربااوط بااه ثباات شااركتهااا خااارجي و
نمايندگيها رسمي شركتها خارجي ،فوسط دبكرخاناه هكاات عاالي
نظارت فهكه و فوسط سازمان بازرگاني استانها فوزيع ميگردد.
فبصره سه  :آن دسته از شركتها و نمايندگيها موضوع ماده ي

كاه

فا فاريخ  1382/3/15نسبت به اخذ فايكديه اقدا ننمايند ،كاالها عرضاه
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شده فوسط آنها مشمول مجازات ها قانون فعزيرات حياومتي و قاوانكن
مربوط به مبارزه با قاواق كاال و ارز بوده و متتلككن باه مراجاع صاالحه
(سازمان فعزيرات حيومتي) معرفي ميشوند.
ماده  )2كلكه شركتها خارجي و نمايندگي رسمي شركتها خارجي
موضوع ماده ي

اين دستورالعمل ،ميلكند متناساب باا مكازان و گساتره

فوزيع كاالها خود ،مراكز خدمات پ

از فروش و مراكز مجاز سروي

فعككن نموده و فهرست آن را در اختكار وزارت بازرگاني قرار دهند.
ماده  )3شرايط فاسك

و اعطا مجاوز بارا مراكاز خادمات پا

از

فروش و مراكز مجاز سروي  ،فابع قانون نظا صنكي ميباشد.
ماده  )4كلكه شركتها خارجي و نمايندگيها رسامي شاركتهاا
خارجي موضوع ماده ي

اين دستورالعمل ،ميلكند برا كاالها با دوا

عرضه شده خود ،دفتروه راهنما به زبان فارسي ،كارت ضمانت ،كاارت
ارايه خدمات پ

از فروش صادر نموده و همراه با كااال باه خرياداران

ارايه نمايند.
ماده  )5كلكه شركتها خارجي و نمايندگيها رسامي شاركتهاا
خارجي موظكند كاالها خود را با بساتهبناد مشاتپ ،شاماره ثبات
شركت ،بروسب مشتصات كاال ،شمارهگذار كاااليي و هولاوگرا باه
همراه فاكتور فروش عرضه نمايند.
ماده  )6كلكه شركت ها خارجي و نمايندگان رسمي آنها موظكند جهت
حقوق مصرفكنندگان كاال و خدمات ،در وارووب ضاوابط و مقاررات
اين دستورالعمل نسبت به عرضه محصوالت خود اقدا نمايند .در صورت
عد رعايت قوانكن و مقررات وزارت بازرگاني ،طبم قاوانكن و مقاررات
فجار كشور و قوانكن فعزيرات حيومتي مربوط به قاواق كاال و ارز باا
متتلككن رفتار خواهد شد.
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فبصره  :نمايندگان رسمي شركتها خارجي عرضهكنناده كااال و نكاز
مراكز خدمات پ

از فروش آنها در صورت سه بار محيومكت در محاكم

فعزيرافي ،در نوبت سو واحد صنكي و يا واحد عرضاه كنناده خادمات
عالوه بر ضبط كاال وفعككن مجازات مقرر فعطكل خواهد شد.
ماده  )7كلكه رسانه ها گروهي ،وسايل ارفباط جمعاي و شاركتهاا
فبلكغافي ميلكند فقط نسبت به فبلكغات آن دسته از كاالها خاارجي كاه
فعالكت شركت هاا خاارجي و نماينادگي رسامي آنهاا فوساط وزارت
بازرگاني مجاز اعال شده است ،اقدا نمايند.
محمد شريعتمداري
وزير بازرگاني
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ضنابط فعال ت واردكنندگا كاالهاي ارمايهاي و
مصرفي بادوام خارجي در كشنر
با استناد به مكاد ماده  37آيكننامه اجرايي ماده  21قانون حمايت از حقوق
مصرف كنندگان موضاوع مصاوبه شاماره /173270ت35341هاا ماور
 1390/9/2هكات محتر وزيران ،ضوابط اجراياي ايان قاانون در بتا
«فعالكت واردكنندگان كاالهاا سارمايه و مصارفي باادوا خاارجي در
كشور» به شرح زير ميباشد.
ماده -1فهرست مشتصات كاالها موضوع ايان ضاوابط كاه «نكازمناد
خدمات فروش و خدمات پ

از فروش» ميباشد .منطبم با مكاد فبصره 3

و  4ماده  3قانون مذكور كه از سو وزارت صانعت ،معادن و فجاارت
ابالم مي گردد ،ميباشد.

ماده -2كلكه اشتاص حقكقي و حقوقي واردكننده و عرضه كننده كه
نسبت به انعقاد قرارداد با شركت فولكدكننده خارجي و يا نمايندگي
شركتها مزبور – كه اختكار اعطا نمايندگي و يا فعككن عااملكن
فوزيع و فروش و خدمات پ

از فروش را از شاركت اصالي دارا

ميباشند – اقدا نمودهاند موظكند به منظور اخذ گواهي فعالكت باا
ارايه قرارداد في مابكن با شركت خارجي و دينار مادارك الز باه
معاونت فوسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معادن و فجاارت
مراجعه نمايناد .همچناكن دفاافر و شاعب شاركتهاا خاارجي
فولكدكننده و عرضهكننده كاال و خدمات كه در ايران مستقر باوده و
اختكار قانوني الز به منظور انتتاب و فعككن نمايندگيها فوزياع،
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فروش و خدمات را دارا ميباشند موظكند باا اراياه مادارك الز ،
نسبت به دريافت گواهي فعالكت از معاونت بازرگاني داخلي وزارت
صنعت ،معدن و فجارت اقدا نمايند.
فبصره :1قرارداد اعطاء نمايندگي منعقده با شاركت اصالي (فولكدكنناده
خارجي) و يا نمايندگيها شركتها اصلي كه اختكار قاانوني اعطاا
نمايندگي را دارند ،بايستي ممهور به مهر افاق بازرگااني كشاور مبادا و
همچنكن سكارت جمهور اسالمي ايران ،كنسولگر و ياا دفتار حااف
منافع در آن كشور باشد.
فبصره :2در قرارداد اعطا نمايندگي (فروش و خدمات پ

از فروش) از

شركتها خارجي الز است مدت قارارداد (شاروع و خافماه) ،نحاوه
فسخ ،فسويهحساب ،ارجاع داور  ،مسؤولكتها مورد قبول طارفكن و...
كه وارووب آن مطابم با شرايط عمومي موافقت نامه هاا و قراردادهاا
بكنالمللي ميباشد ،فهكه و لحاظ گردد.
فبصره :3نمايندگي منطقها شركت ها خارجي در صورت داشتن مجوز
برا اعطا نمايندگي ،بايستي فصوير ميتوب مجوز از شركت اصالي را
پ

از فسيكد مراجع ذ ربط به همراه ساير مستندات الز جهات صادور

مجوز نمايندگي به معاونت فوسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معدن
و فجارت ارايه نمايند.
ماده -3در صورت لغو ييطرفه نماينادگي از ساو شاركت خاارجي و
اعتراض نماينده قبلي ،به منظور حك و رعايت حقاوق نماينادگي معلام
شده و ضرورت ارايه خدمات پ

از فروش جهت كاالها عرضه شاده

قبلي به مصرفكنندگان ،بايستي داليل و مستندات كافي از سو شاركت
خارجي اعطاكننده نمايندگي و يا نماينده جديد معرفي شده ارايه فا پا
از بررسي در كمكتها متشيل از نماينادگان معاونات فوساعه بازرگااني
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داخلي ،سازمان فوسعه فجارت ايران ،سازمان حمايت مصرف كننادگان و
فولكدكنندگان ،افاق بازرگاني صنايع و معادن ايران ،انجمن ملي حمايت از
حقوق مصرفكنندگان نسبت به فعككن فيلكر نهايي اقدا شود.
فبصره :1ونانچه شركت خارجي بنا به هر دلكلي پا

از لغاو نماينادگي

قبلي نسبت به معرفي نماينده جديد اقدا ننمايد ،پ

از اعال موضوع از

سو معاونت فوسعه بازرگاني داخلي ،ثبت سكارش و ورود كاالها باا
نشان فجار مربوطه فا زمان معرفي و فسيكد نماينده جديد مطابم فعهدات
اخذ شده ،از هر مبدا خارجي ممنوع بوده و اقدامات قانوني الز از سو
كمكته فوقالذكر صورت ميپذيرد.
فبصره :2در صورت لغو نمايندگي ،شركتها نمايندگي لغو شده موظكند
مرافب را به معاونت فوسعه بازرگااني داخلاي وزارت صانعت ،معادن و
فجارت و نكز انجمن حمايتي ذيربط اعال نمايند و جهت رعايت حقاوق
مصرف كنندگان ،انجمن حمايتي ذيربط ،مرافب را از طريام ساامانههاا
اطالعرساني به طور عمومي اعال مينمايند.
فبصره :3در صورت حذف و يا جاينزيني نماينده ايراني فوساط شاركت
خارجي و يا وجود اختالف ،فعهدات مربوط به فروش و اراياه خادمات
پ

از فروش نمايناده ياا نماينادگان قبلاي طبام فعهادات اعطاكنناده

نمايندگي ،به نماينده بعد منتقال مايگاردد و فمدياد مجاوز فعالكات
نمايندگي و يا ورود كاال مرفبط با اين آيكننامه مشروط به ارايه فضمكن
و اثبات انجا فعهدات قبلي خواهد بود.
فبصره :4در صورت لغو نمايندگي از ساو معاونات فوساعه بازرگااني
داخلي و پ

از اطالع رساني باه شاركت خاارجي ،آن شاركت مطاابم

فعهدات سپرده شده موظر به انجا فعهدات قبلي ايجااد شاده و ايجااد
شعبه و يا معرفي نماينده جديد ميباشد.
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ماده -4ثبت سكارش و ورود هر نوع كاال مصرفي باادوا و سارمايها
نكازمند خدمات پ

از فروش ،فوسط ساير اشتاص حقكقي و حقوقي در

صورت وجود حداقل ي

نماينده رسمي از هماان «ناوع كااال و نشاان

فجار » در كشور ،بالمانع ميباشد.
فبصره :1معاونت فوسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معدن و فجارت
موظر است در هننا صدور مجوز نمايندگي برا كاال مربوط ،حكطاه
فعالكت شركت متقاضي را با فوجه به مدارك ارايه شده از سو شاركت
خارجي جهت نوع كاال مورد نظر از هر نشان فجار را به صراحت در
گواهي صادره قكد و اعال نمايد.
فبصره :2سامانه ثبت سكارشات سازمان فوسعه فجارت ايران بايد اقدامات
الز جهت بروزرساني اطالعات نمايندگان رسمي هر نوع كااال و نشاان
فجار را انجا دهد.
ماده -5شركت ها نمايندگي رسمي هر نشان فجار بايستي فعهادات و
فضمكنها الز درخصوص پشتكباني فني فسمكن قطعه و خدمات پا

از

فروش مربوطه را طي مساتندات قاانوني الز و مطاابم ضاوابط وزارت
صنعت ،معدن و فجارت از شركت خارجي دريافت و ارايه نمايند.
ماده -6كلكه شركت ها خارجي و نمايندگان رسمي آنهاا در جمهاور
اسالمي ايران در صورت اقدا به واردات كااال ماورد اشااره در ايان
آيكن نامه كه نكاز به خدمات پ

از فروش دارند ،ميلكند متناسب با مكزان

و گستره فوزيع كاالها خود مراكز ساروي

و شابيه خادمات پا

از

فروش مطابم ضوابط جار و ساير ضاوابط اجراياي قاانون حمايات از
حقوق مصرف كنندگان ايجاد و مشتصاات و فهرسات مراكاز مزباور را
بهطور عمومي اطالعرساني نمايند.
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ماده -7شرايط فسسك

و اعطا مجوز و اساتمرار فعالكات بارا مراكاز

خدمات فروش و خدمات پ

از فروش و مراكز فعمكرگاهي ،فابع قاانون

نظا صنكي ميباشد.
ماده -8به منظور ارزيابي اثر بتشي خدمات پ

از فروش اراياه شاده و

رعايت حقوق مصرفكنندگان كشور ،نحوه فعالكت نمايندگان رسمي هار
نشان فجار و شبيه فحت پوش

آن فوساط انجمان ملاي حمايات از

حقوق مصرفكنندگان بررسي خواهد شد انجمن مذكور اين وظككاه را از
طريم شركت ها بازرسيكننده خدمات پ

از فروش كه دارا فجارب

مورد نكاز و مورد فسيكد سازمان حمايت و سازمان ملاي اساتاندارد اياران
(فهرست شركتها موردفسيكد) ميباشند ،انجاا خواهاد داد و ونانچاه
شركتي فوانايي فسمكن عوامل شاخپ را دارا نباشاد از ورود كاالهايشاان
با لغو نمايندگي ،انجا خواهد داد و ونانچه شركتي فوانايي فسمكن عوامل
شاخپ را دارا نباشد از ورود كاالهايشان با لغو نمايندگي آنها از طريام
معاونت فوسعه بازرگاني داخلي – ضمن حك فعهدات قبلاي – ممانعات
بعمل خواهد آمد.
فبصره :هزينهها ارزيابي بر عهده ارزيابيشونده است كه از طريم انجمن
ملي حمايت از حقوق مصرفكننده به شركتها ارزيابيكننده پرداخات
خواهد شد.

ماده -9كلكه شركت ها خارجي و نمايندگي رسمي آنهاا موظكناد
برا كاالها مصرفي با دوا و سرمايها خاود دفترواه راهنماا
فارسي ،كارت ضمانت ،كارت ارايه خدمات پ

از فروش (به زبان

فارس اي) مطااابم آيااكننامااههااا اجرايااي اياان قااانون و ساااير
دستورالعملها وزارت صنعت ،معدن و فجاارت صاادر و هماراه
كاال به خريدار ارايه نمايند.
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فبصره :1در صورت فعالكت برخي اشاتاص حقكقاي و حقاوقي غكار از
نمايندگان رسمي كه به موجب اختكارات مكاد ماده  4اين ضوابط و قانون
فجارت ،اقدا باه واردات كاالهاا يااد شاده ماينمايناد ،در صاورت
بهكارگكر شبيه خدمات پ

از فروش فسيكد شده طبام ضاوابط وزارت

صنعت ،معدن و فجارت و فسمكن اميانات فني و نكازمند هاا خادمافي
موردنكاز و ارايه فضمكنهاا الز مطاابم آياكنناماه جاار و باا اخاذ
فسيكديه ها الز  ،ميفوانند فحتعنوان واردكنندگان غكرنماينده باا اراياه
كارت ضمانت معتبر فعالكت نمايند.
فبصره :2حداقل مكزان فضمكن از سو واردكننادگان موضاوع فبصاره 1
بايستي معادل  %10ارزش كل كاال ثبت سكارش شده باوده و بصاورت
ضمانت بانيي نزد معاونت فوسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت ،معدن
و فجارت ارايه شود.
ماده -10كلكه شركتها خارجي و نمايندگيها رسامي آنهاا ميلكناد
جهت حك حقوق مصرف كنندگان كاال و خدمات كاالهاا خاود را باا
بستهبند مشتپ ،شماره ثبت شركت ،شماره سريال قابل پكنكر كاال
واردافي ،ايران كد ،بروسب مشتصات كاال از قبكل قكمت مصرفكنناده،
هولوگرا به همراه فاكتور فاروش رسامي و رعايات ساود مجااز طبام
مقررات وزارت صنعت ،معدن و فجارت ،عرضه نمايند.

ماااده -11كلكاه رسااانههااا گروهاي ،وسااايل ارفباااط جمعاي و
شركتها فبلكغافي مطابم مكاد ماده  7قانون فوقاالشاره و آيكننامه
اجرايي آن ميلكند صرفاً نسبت باه فبلكغاات آن دساته از كاالهاا
خارجي كه فعالكت شركتها خارجي و نماينادگي رسامي آنهاا
فوسط معاونت فوسعه بازرگاني داخلاي وزارت صانعت ،معادن و
فجارت مجاز اعال شده است ،اقدا نمايند.

قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

157

ماده -12خريد و واردات كاال و خدمات از خار از كشور برا مصرف
مستقكم و بيواسطه برا واحدها فولكد و پروژه ها به شارط موافقات
قبلي وزارت صنعت ،معدن و فجارت و همچنكن كاال و خادمافي كاه باه
عنوان نمونه و عرضه در نمايشناه وارد ميشوند ،مشامول مقاررات ايان
ضوابط نتواهند بود.
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ضمايم:
 راهنماي تأسيس و اصذ يدوز انون آگهي و تبليغاتي
 شمارك تلفن ا ارات ن فنهنگ و ارشا اسميي استانها
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راهنماي درخناات
مجنز تأا س كاون آگهي و تبل غاتي
 -1ارايه فقاضانامه به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي اساتان محال
سيونت با امضا صاحبامتكاز و معرفي مديرمسؤول
 -2عي

 3×4وهار قطعه (مديرمسؤول و صااحبامتكااز) باا رعايات

موازين ادار
 -3فصوير مدرك فحصكلي و ارايه آن (مدير مسؤول و صاحب امتكاز)
 -4فصوير شناسنامه از فمامي صكحات و ارايه اصل آن (مدير مسؤول و
صاحبامتكاز)
 -5فصوير كاارت پاياان خادمت ياا معافكات دائام و اراياه اصال آن
(مديرمسؤول و صاحبامتكاز)
 -6گواهي عد پكشكنه مؤثر كككر با معرفي اداره كل (مدير مساؤول و
صاحب امتكاز)
 -7فسيكديه اماكن نكرو انتظامي با معرفي اداره كل
نيات اساسي:
الر ا اشتاص حقكقي و مدير عامل در مورد (اشتاص حقاوقي) باياد
فاقد پكشكنه مؤثر كككر باشند و مشهور به فساد اخالقي نباشند.
ب ا مديرمسؤول بايد دارا شرايط زير باشد:
 -1فابعكت ايران
 تنظيم تقاضانامه توسط آن دستته از متقاضتياني كته شخصتيت حقتوقي دارنتد بايتد توستط
مديرعامل مؤسسه يا شركت انجام پذيرد.
(تمامي مدارك ميبايست برابر اصل شوند).
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 -2اهلكت قانوني
 -3نداشتن سوء شهرت و سابقه مؤثر كككر
 -4دارا بودن ديپلم كامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال ساابقه كاار
مؤثر در امور فبلكغات با فسيكد كمكته سازمانهاا فبلكغاات ياا مادرك
فحصكلي معادل دانشنامه لكسان
 -5عد اشتغال در وزارفتانهها يا مؤسسات يا شركتها دولتي و يا
شهردار ها
در صورت احراز شرايط فوق ،موضوع درخواست در كمكته فبلكغات
استان بررسي و پ

از طي مراحل قانوني مجوز فسساك

كاانون صاادر

ميگردد.
كلكه متقاضكان در صورفي كه از عمليرد اداره كل فرهنگ و ارشااد
اسالمي استان يا كمكته فبلكغات استان شاكي باشند ،ميفوانند شيايت خود
را به دفتر فبلكغات و اطالعرساني فبلكغاات معاونات اماور مطبوعاافي و
اطالعرساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارايه كنند.



اداره كانونهاي آگهي و تبليغات بازرگاني
دفتر تبليغات و اطالعرساني
 منظور از عدم اشتغال ،شاغل نبودن فرد متقاضي مديرمسؤولي در سازمانهاي مورد اشاره به
صورت رسمي ،پيماني ،قراردادي يا شيوههاي ديگري كه مشمول قانون استتخدام كشتوري يتا
قانون كار ميباشد.



سابقه مؤثر يك فرد عبارت از ايفاي نقش سازنده در طراحي و اجراي برنامههاي تبليغاتي

است كه در صورت حذف ايفاكننده آن نقش يا عنصر ،برنامه عقيم مانده يا دچار آستيب كلتي
ميشود.

 نشاني دفتر تبليغات و اطالع رستاني :تهتران ت خيابتان فتاطمي غربتي ت خيابتان شتهيد
اعتمادزاده ت روبروي بيمارستان  501ارتش ت ساختمان  .121تلفن 88004184 :ت 88336511
نشاني وبگاهwww.ad.gov.ir :
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داتنرالعمل و ضنابط صدور مجنز اوتشار
اررا د (االنامه) و ترنيم (گاه شمار)
به استناد بند  16ماده  2قانون اهداف و وظاير وزارت فرهناگ و ارشااد
اسالمي مصوب سال  1365مجل
ماده  13آيكن نامه فسسك

شورا اسالمي و در اجرا بناد «ك»

و نظارت بر واپتاناههاا و واحادها وابساته

مصوب جلسه مور  1371/9/1هكست وزياران (موضاوع فصاويبناماه
شماره /28853ت  435ه ماور  )1371/9/24و در راساتا صاكانت از
فرهنگ اسالمي ايراناي و اجارا مصاوبات شاورا فرهناگ عماومي،
دستورالعمل و ضوابط صدور مجوز انتشار سررساكد (ساالنامه) و فقاويم
(گاه شمار) به شرح زير ابالم ميگردد:
ماده  -1كلكه اشتاص حقكقي و حقاوقي وفام قاوانكن و مقاررات و باا
رعايت مكاد اين دستورالعمل ميفوانند متقاضي واپ فقاويم و سررساكد
باشند.
فبصره  -1مجوز واپ فقويم و سررسكد برا اشتاص حقكقي بر اسااس
ميافبه واپتانه سكارش گكرنده كه دارا مجوز فعالكت از وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي ميباشد ،صادر ميگردد.
فبصره  -2مجوز واپ فقويم و سررسكد برا اشتاص حقوقي شركتها،
مؤسسات ،كانون ها و  )...با درخواست كتبي و مهر و امضاء مقا مجاز و
ارائه آگهي فسسك  ،فغككرات و معرفاي دارنادگان امضاا مجااز صاادر
ميشود.
فبصره  - 3در متن درخواست بايد فعداد عناوين ،ناوع ،قطاع ،شامارگان
فقويم و سررسكد و نا واپتانه ذكر شاود .ضامناً در فقاضاا واپتاناه
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سكارش گكرنده برا واپ فقويم و سررسكد اشتاص حقكقي ضمن لازو
در موارد مذكور ذكر نا  ،مشتصات سجلي ،كد ملي ،شاماره فلكان و
نشاني سكارشدهنده بايد ذكر شود.
ماده  -2مطابم با اصل هكدهم قانون اساسي كشور  ،مبنا فقويم و فاريخ
رسمي و ادار كشور ،هجر شمسي ميباشد لذا در فقاويم ،ابتادا باياد
روزها هجر شمسي به صورت برجستهفر و نمايانفر نسبت به سالها
هجر  -قمر و مكالد در گردد.
فبصره  -1در نا روزها  ،مناسبتها و رويدادها در متن و ضمكمه فقويم
و سررسكد بايد مطابم با مصوبه ساالنه شورا فرهنگ عمومي باشاد و از
فحرير وقايع مهم و مسلم فاريتي ايران و اسال خوددار گردد.
فبصره  -2در اجرا قاانون ممنوعكات باهكاارگكر اساامي عنااوين و
اصطالحات بكنانه (مصوب  75/9/14مجل

شورا اسالمي) و همچناكن

براساس مصوبه شورا فرهنگ عمومي ،به كارگكر هر گوناه واژههاا
بكنانه و نامسنوس و استكاده از عالئم ،اشيال ،نشانهها و فصاوير بكناناه و
واردافي در نامنذار روزها هكته ،ماه و فصل ممنوع است.
ماده  -3مطالب ديني ،فرهنني ،اجتمااعي و سكاساي در ماتن ،حواشاي،
ضمايم ،روزها ،مناسبتها و رويدادها فقويم و سررسكد ،ميبايسات باا
حدود مقرر در مصوبه اصالحي اهداف ،سكاستها و ضوابط نشر كتااب،
مصوب جلسه  660مور  1389/1/24شورا عالي انقاالب فرهنناي و
همچنكن موارد زير منطبم باشد:
 -3-1در آيات ،احاديث و روايات ،ادعكه ،نيات ،جمالت و آموزهها
ديني و مذهبي و ستنان بزرگان و اشاعار و نكاز پكاا هاا عاا المنكعاه
فرهنني ،اجتماعي و اقتصاد نظكر مسايل مربوط باه رعايات بهداشات
فرد و اجتماعي ،رعايت صرفهجويي در مصرف آب و انرژ و احتارا
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به حقوق دينران و اشاعه فرهنگ ملي اسالمي با ذكر منبع يا منابع بالمانع
است.
 -3-2بهكارگكر عالئم ،نشانهها ،فصاوير و مضامكن نبايد مغاير باا شارع
مقدس اسال  ،فرهنگ اسالمي  -ايراني باشد.
 -3-3استكاده از عالئم ،نشانه ها و فصاوير گروه ها ضد اساال و نظاا
جمهور اسالمي ايران نكز ممنوع است.
 -3-4از در مطالب فوهكن آمكز در مورد قومكتها و اديان رسمي كشور
 ،كتب آسماني و مقدسات ديني كاه موجاب اخاتالف و فكرقاه افيناي
ميشود ،خوددار شود.
 -3-5از بكان مطالب و نسبت دادن برخي اعمال به روز ،هكته ،ماه ،فصال
و سال كه فرويج خرافات و متدوش كردن وهره اسال را به دنبال دارد،
خوددار شود.
 -3-6فبلكغ و فرويج هر گونه جريانها فيار  ،مارا  ،مسال

و فرقاه

منحرف كه به موجب قوانكن كشاور غكرقاانوني مايباشاد و گاروههاا
محااارب و عناصاار ضااد انقااالب و نظااا هااا الئكاا

و ساالطنتي و

شتصكت ها معاند با جمهور اسالمي ايران به نحو كه موجب فطهكر
وهره آنان شود ،ممنوع است.
 -3-7استكاده از نقشه و پروم جمهور اسالمي اياران مساتلز رعايات
ضوابط و قوانكن مربوطه ميباشد.
 -3-8فصاوير ،مضامكن ،پوش

و آراي

شتصكتها مورد استكاده بايد

متناسب با عرف ملي و مذهبي جامعه باوده و نباياد مارو بادحجابي و
برهنني باشد.
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 -3-9اسااتكاده از مااتن ،فصاااوير و صااحنههااايي كااه ماارو فتري اب
محكطزيست منابع طبكعي ،القاء وحشت و خشاونت و فارويج همزيساتي
انسان و حكوان (مانند سگ ،گربه و  )...باشد ،ممنوع است.
 -3-10در استكاده از آثار هنر (عي  ،فصاوير ،نقاشي و  )...بايد كلكاه
قوانكن و مقررات مربوطه و حقاوق اشاتاص از جملاه حقاوق مااد و
معنو مؤلكان ،مصنكان و هنرمندان رعايت شود.
ماده  -4فبلكغ كاال ،خادمات و محصاوالت در ماتن ،حواشاي ،ضامايم،
روزها ،مناسبتها و رويدادها ميبايست باا قاوانكن و مقاررات فبلكغاافي
كشور به ويژه موارد زير منطبم باشد:
 -4-1فبلكغ هر گونه كاال يا خدمات مساتلز رعايات قاوانكن ،مقاررات
مربوط از جمله آيكنناماه فسساك

و نظاارت بار نحاوه كاار و فعالكات

كانونها آگهي و فبلكغافي ،مصاوب  1358شاورا انقاالب جمهاور
اسالمي و موافقت كتبي مؤسسه ،شركت و يا واحاد خادمافي  -فولكاد
مربوطه با مهر و امضاء مقا مجاز ميباشد.
 -4-2فبلكغ كاال و خدمافي كاه باه حيام قاانون مجااز نكسات (مانناد
دخانكات) ممنوع است.
 -4-3فبلكغ آن بت

كاال و خدمات (مانند كاال و خدمات پزشايي) كاه

انجا آنها به حيم قانون منوط به كسب مجوز از مراجع ذ ربط ميباشند
منوط به دريافت مجوز و در شماره آن در متن آگهي ميباشد.
 -4-4فبلكغ كاالها ،خدمات و مصنوعات كشاورها بكناناه در صاورفي
مجاز است كه عرضه و فروش آن در داخال كشاور ممنوعكات قاانوني
نداشته باشد.
 -4-5رعايت قوانكن و مقررات مربوط به فبلكغ كاالها مشمول استاندارد
اجبار  ،به ويژه خوراكي ،بهداشتي ،آرايشي و  ...ضرور است.
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 -4-6در فبلكغ كاال ،خدمات و محصوالت استكاده ابزار از زنان ،مردان
و كودكان ممنوع است.
 -4-7در فبلكغ كاال ،خدمات و محصوالت ،اساتكاده از نوشاتار فارساي
الزامي ميباشد .در صورت لزو برا اساتكاده از زباان بكناناه ،رعايات
فناسب نوشتار  70درصد فارساي و  30درصاد غكرفارساي و برجساته
بودن خط فارسي از خط زبان بكنانه ضرور است.
 -4-8هر گونه غلط نويساي در انجاا فبلكغاات كااال ،محصاوالت و ...
ممنوع است.
 -4-9استكاده از هر گونه عالمت فجار  ،نماد يا آر مؤسسات ،شركتها
و ...منوط به ارائه گواهي ثبت آن عالمت ،نشان از مرجع مربوطه ميباشد.
ماده  - 5جهت صدور مجوز واپ فقويم و سررسكد فتصصي (متضامن
محتوا  ،مربوط به كاال يا خدمات پزشيي ،مطبوعافي ،ساكنمايي ،هنار
و )...و همچنكن واپ فقويم و سررسكد اقلكتها مذهبي ،اخذ فسيكديه از
مراجع مربوطه و در شماره آن در صكحه اول فقويم يا سررسكد الزاماي
است.
ماده  - 6صدور مجوز واپ فقويم و سررسكد در ادارات كال فرهناگ و
ارشاد اسالمي استانها ،انجا ميگكرد و نظاارت بار روناد اجارا ايان
دستورالعمل و مجوزها صادره بر عهده دفتر امور واپ ميباشد.
ماده  - 7در نا واپتانه و شماره مجاوز صاادره فوساط ادارات كال
فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها در صكحه اول سررسكد الزامي است.
ماده  - 8واپ و فوزيع فقويم و سررسكد مستلز اخذ مجوز و برگه اعال
وصول از ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي ميباشد.
ماده  -9متقاضي دريافت برگه اعال وصول ميلر است وهار نساته از
فقويم و سررسكد مورد نظر را به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
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متبوع فحويل نموده و آن ادارات كل بايد دو نسته از فقويم و سررساكد
فسلكمي را به دفتر امور واپ وزارفتانه ارسال كنند.
ماده  -10واپتانه ميلر است پك

از واپ فقاويم و سررساكد فصاوير

مجوز واپ ،صادره از سو ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالمي را اخاذ
وپ

از انطباق با اصل آن در سوابم مربوط ننهدار نمايد.

فبصره  -1مسئولكت انطباق فصوير و اصل مجاوز ارائاه شاده و فيمكال
سوابم برابر مقررات موضوعه بر عهده واپتانه ميباشد.
فبصره  -2ونانچه سررسكد و فقويم واپ شده مغاير با قوانكن و مقاررات
مندر در اين دستورالعمل باشد واپتانه مسئول بوده و برابار آياكنناماه
فسسك

و نظارت بر واپتانهها و واحدها وابسته مصاوب  1371هكئات

وزيران و دستورالعملها مربوطه به فتلكات واپتانه رسكدگي ميشود.
ماده  -11اين دستورالعمل در  11ماده و  7فبصره در فاريخ  92/4/ 30باه
فصااويب وزي ار فرهنااگ و ارشاااد اسااالمي رسااكد و از فاااريخ ابااالم
الز االجراست.
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شماره تلفو ادارههاي كل فرهنگ و ارشاد ااالمي ااتا ها

ردير
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

استان
آذربايجان شرقي
آذربايجان غربي
اردبيل
اصفهان
البرز
ايالم
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختياري
خراسان شمالي
خراسان رضوي
خراسان جنوبي
خوزستان
زنجان
سمنان
سيستان و بلوچستان
فارس
قزوين
قم
كردستان
كرمان
جنوب كرمان
كرمانشاه
كهگيلويه و بويراحمد
گلستان
گيالن
لرستان
مازندران
مركزي
هرمزگان
همدان
يزد

فلكن
3352281 - 4
3445018 - 20
2253996-2231443-2231453
6309091 - 5
32563150-5
3334730
2520536-2528075،8
88841231 - 8
3334890 - 91
2234412 - 13
8594001 - 3
4323573
3333094 - 5
 3ت 5248001
 3322252ت 3327380
2449928 - 31
2280791-2280891
3691409-11
 2114274ت 2114273
 3285070ت 3285240
2205206-7
2318116
 82384020ت 8238390
2227311
 2226060ت 2220266
3237111 -2
3201794
2262022
3138051 - 3
5550432
2512118 -20
6247111 -15

كداستان
0411
0441
0451
0311
026
0841
0771
021
0381
0584
0511
0561
0611
0241
0231
0541
0711
0281
0251
0871
0341
0348
0831
0741
0171
0131
0661
0151
0861
0761
0811
0351

