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 فهرست مطالب

  7                      مقدمه 

 

  :فصل اول 

  و ديگر  (در ارتباط با وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي)هايي از قانون اساسي بخش

 قوانين و مقررات پيرامون تبليغات 

  ارتباط با وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد  در)اصولي از قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

  01                   (اسالمي

 01           هايي از قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميبخش   

 01          هاي آگهي و تبليغاتينحوه كار و فعاليت كانون نامه تأسيس و نظارت برآيين   

  10                 قانون مطبوعات 01ماده 

 

 :فصل دوم 

 هاي تبليغاتي كشور هاي مصوب كميته مركزي سازمانبرخي از دستورالعمل 

 هاي مصوبات جلسات شانزدهم و هفدهم درخصوص ايجاد شعبه و نمايندگي براي كانون 

 12                   تبليغاتي

 هايي كه در آن از مردم براي مصوبات جلسه بيستم درخصوص مقررات مربوط به منع انتشار آگهي

  12               شودكشي درخواست وجه ميشركت در قرعه

 12         نامهوچهارم درخصوص دستورالعمل نحوه انتشار آگهيجلسه شصت اتمصوب  

 

 :فصل سوم 

     ات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي، فرهنگي و هنري مؤسسقوانين و مقررات مربوط به تبليغات 

 سسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز قانوني داير قانون تعطيل مؤ

    21                   اندشده

 سسات و واحدهاي آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي كه بدون اخذ مجوز ؤنامه اجرايي  تعطيل مآيين

 22                 اند قانوني داير شده
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  سسات آموزشي، تحقيقاتي و فرهنگي ؤدادگاه عمومي تهران مبني بر منع تبليغ م 110حكم شعبه

 21                   فاقد مجوز 

  هاي آزاد شوراي عالي انقالب فرهنگي در خصوص آموزشگاه 102و  222مصوبه جلسات 

 22                     علمي

  21       هاي آزاد هنريشوراي عالي انقالب فرهنگي درخصوص آموزشگاه 277مصوبه جلسه  

 آيين نامه اجرايي ضوابط برگزاري درخصوص شوراي عالي انقالب فرهنگي  272جلسه  همصوب

 21                 مسابقات ديني، فرهنگي و هنري 

 

 :فصل چهارم 

   كارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات بيگانه هقوانين و مقررات مربوط به قانون منع ب 

 22           كارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات بيگانه هقانون ممنوعيت ب  

 27        كارگيري اسامي، عناوين و اصطالحات بيگانه هنامه اجرايي قانون ممنوعيت بآيين  

 سردر تابلوي چگونگي استفاده از آنها در و كارگيري اسامي بيگانه دستورالعمل اجرايي قانون منع به

  12        هاي تبليغاتي كشورها، مصوب جلسه بيست و هشتم كميته مركزي سازمانفروشگاه و هامغازه

 12                    ها ها و فروشگاهنامه درخصوص عدم صدور مجوز نام خارجي و التين مغازهتصويب    

 17                        ها و اماكن عمومي و مؤسسات نامگذاري خيابان سياست    

 

 :فصل پنجم 

   هاي مربوط به مسكن و زمين قوانين و مقررات مربوط به نحوه درج آگهي 

 21          قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن   

 21           براي امر مسكن نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكونيآيين  

 71            اليحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني  

 71          نامه اجرايي قانون حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكونيآيين   

  71       نامه اجرايي قانون حمايت از پيش خريدارانآيين 2اصالحيه دستورالعمل موضوع ماده   
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 :فصل ششم 

   قوانين و مقررات مربوط به تبليغ دستگاه فلزياب 

  قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه

 21                   فلزياب 

  آيين نامه اجرايي قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده

   20                  از دستگاه فلزياب

 

 :فصل هفتم 

  22           برخي قوانين و مقررات مربوط به تجارت الكترونيكي  

 

 :فصل هشتم 

   مرتبط با تبليغات(نگاهي به قانون نظام صنفي كشور( 

  فروش كاال از طريق قانون نظام صنفي كشور درخصوص مممنوعيت پيش 21ماده 

  11                  كشيقرعه

  11            كنندگانمصرفحقوق قانون حمايت از  7ماده   

 12        كنندگانمصرفحقوق قانون حمايت از  «7»نامه اجرايي ماده آيين 

 

 :فصل نهم 

  مجموعه قوانين و ضوابط مربوط به تبليغات محيطي 

 011      درخصوص تبليغات شهري )محيطي( 07/2/21العاده مورخ مصوبات جلسه فوق 

 ها و ضوابط سياست درخصوص شوراي معين شوراي عالي انقالب فرهنگي 012جلسه  اتمصوب

 012                 حاكم بر تبليغات محيطي

 بخشي از دستورالعمل تبليغات محيطي درخصوص شوراي فرهنگ عمومي  170جلسه ات مصوب

 001                كاال و خدمات 

 001    شوراي فرهنگ عمومي درخصوص ممنوعيت تبليغ سفرهاي خارجي 171جلسه  اتمصوب 
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  :فصل دهم 

  002           هاي راديويي و تلويزيونيمجموعه ضوابط توليد آگهي 

 

  :فصل يازدهم 

   012            قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي 

    021             قانون برنامه پنجم توسعه 27ماده 

  بهداشتي و امور  آرايشي، هاي دارويي و مواد خوراكي، آشاميدني،دستورالعمل نحوه تبليغ و آگهي 

 020                 پزشكي

  022      نامه ممنوعيت استعمال و عرضه سيگار و ساير مواد دخاني در اماكن عموميآيين 

 

  :فصل دوازدهم 

    مقررات متفرقه مرتبط با امور تبليغات 

   التحرير و كاالهاي ها و تصاوير روي البسه و  لوازمنامه نحوه نظارت بر عالئم نشانهآيين  

 021                           مشابه

  022         قانون مربوط به تبليغ كاالهاي مشمول استاندارد اجباري 

  كننده كاال و خدمات خارجي دستورالعمل نحوه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه 

 022                          در كشور

  010                    در كشور يبادوام خارج يو مصرف ياسرمايه يضوابط فعاليت واردكنندگان كاالها 

 

  :ضمايم 

   021                 كانون آگهي و تبليغاتي تأسيس مجوز درخواست راهنماي 

  021              )گاه شمار( ميدستورالعمل و ضوابط صدور مجوز انتشار سررسيد )سالنامه( و تقو 

  022                ها هاي كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استانشماره تلفن اداره 
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 مقدمه:
قانون محصول زندگي اجتماعي است و به معناا  عااآ ،نو وجاه يك  ا      

ها  در حق قت از جمله هدفباشد. ها ميزندگي مدني از زندگي غ رمدني انسان

ارانو رشد و پ شرفت جامعهو گذمهم يدوين و وضع مقررات يوسط دولت و قانون

 هاست. و ايجاد عدالت م ان انسان ينظ م روابط اجتماعي افراد

با يوجه به محتوا و موضوع اصلي كتاب حاضرو يبل غات ن ز به عناوان يا    

ها  نوين در جواماع متتلار روا    با ش وهم الد و  91پديده اجتماعيو از قرن 

ها با وضع مقررات و نظاارت مساتمرو ضامن حكا      يافت و از همان ابتدا دولت

 منافع عموميو به امر ساماندهي اين پديده پرداختند. 

شمسايو باا    9821ساال  از  ودر كشور ما ن زو با يوجه باه ساوابم موجاود   

باه موضاوع وناونني    يصويب اول ن قانون مطبوعاتو در اين قانون مواد  ن ز 

طاور مشاتپ پ راماون    كه به نامه،ي ناما اول ن  وانتشار اعالنات اختصاص يافت

 82مصاوب  « امور اعالناات  مينظ » نامه،ي نيبل غات بازرگاني به يصويب رس دو 

وناونني يسسا     حاو  مقررات مربوط باه   نامه،ي ناست. اين  9232فروردين 

ها  يبل غايي بود. يا پا   از  بط انتشار ،گهيو ضواشرايط  ها  يبل غايي وكانون

،نو مقررات يبل غات يجار  به طور پراكناده در قاوان ن و مقاررات مرباوط باه      

ات رهمچنا ن مقار  وسايل اريباط جمعي نظ ر قانون مطبوعاتو راديو و سا نما و  

 بوده است.  انگذارها و اوراق يبل غايي مورد يوجه قانونمربوط به واپو اعالن

باا عناوان    وقبال از پ اروز  انقاالب اساالمي     در نامه،ي نهمچن ن دوم ن 

باه   9233شاهريورماه   88باود كاه در   « ،گهاي  امور يبل غات و كاانون  نامه،ي ن»

 يصويب ه ست وزيران وقت رس د. 

هاا   مقررايي كه برا  ،گهي پ  از پ روز  انقالب اسالميو نتست ن و ينها

 ناماه ،يا ن » وبه يصاويب رسا د  به طور اختصاصي    يبل غاييهايجار  و كانون

است كه در « ها  ،گهي و يبل غاييكانون يسس   و نظارت بر نحوه كار و فعال ت

 ماده به يصويب رس د.  89يوسط شورا  انقالب با  9232اسكندماه  82
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در حوزه يبل غات بازرگاني و نظارت بر ،ن به اساتناد و در   اكنون فعال تهم

و كم تاه  ناماه ،يا ن اين  91شود و مطابم ماده مذكور انجاآ مي نامهي ن،وارووب 

گذار در امور مقاآ س استيرين ها  يبل غايي كشورو به عنوان عاليمركز  سازمان

هايي را يه ه ها و موارد موجودو دستورالعملبه يناسب موضوع ومربوط به يبل غات

كناد كاه رعايات ايان     و بعد از يصويبو به مراجع و مراكز مربوطاه اباالم ماي   

ها  ،گهي و و بتصوص كانوناندركاران ها و ضوابط از سو  دستدستورالعمل

 باشد.  االجرا ميالزآيبل غايي 

ها  اجرايي و نامه،ي ندو در قوان نو عالوه بر مقررات و ضوابطي كه ذكر ش

خصاوص  و ضاوابطي در اناد كه در اين كتااب در  شاده  ها  دينر ملدستورالع

هاا و  انتشار ،گهيو مشتپ شده است كه رعايت ،نها از طرف سازمانپذيرش و 

هاا   هاو صاحبان ،گهاي و كاانون  اشتاص فعال در حوزه يبل غات همانند رسانه

و ها  انسااني و مناافع كشاور   حك  حقوق متاطبانو ارزشبه دل ل لزوآ يبل غايي 

 . ناپذير استامر  اجتناب

رساني حسب وظااير  ذكر اين ن ته ضرور  است كه دفتر يبل غات و اطالع

نوي  قانون جديد يبل غاات  موضوع نهايي شدن پ   9219قانوني خودو از سال 

مايات و هم اار    كشور را در دستور كار قرار داد و باا جاديت يمااآ و باا ح    

كامل و در ابتادا  ساال   را نوي  مذكور نظران اين حوزهو سرانجاآ پ  صاحب

شا   ،ن را برا  طي مراحل قانوني به مراجع ذيربط ارايه كرده اسات. باي   9218

 يصويب قانون جديد يبل غات گاآ مهمي در حل مش الت موجود خواهد بود.

فعااالن حاوزه يبل غاات    ام د است اين مجموعه مقباول و ماورد اساتكاده    
 ارايهو  بازرگاني كشور و دينر افراد مربوطه واقع شود و اين عزيزان با راهنمايي

 ها  مطلوب ،ييو يار  كنند. نظرات سازندهو اين دفتر را برا  يه ه نسته
 

 اله حجتياحسان                

  رسانيمديركل دفتر تبليغات و اطالع         
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   اول:فصل 
 
 در ارتباا  باا اياايز ازار     )هايي از قااون  اااااي   بخش

ا ديگار قاناو و ا مراررا  ا رامان       (فرهنگ ا ارشاد ااالمي

 تبل غا  

   ارتبالا  االا    اصولي از قانون اساسي جمهوري اسالميي ارالنان  ر

 وظارف وزارت فنهنگ و ارشا  اسميي 

 هاري از قالانون اهالفاو و وظالارف وزارت فنهنالگ و ارشالا       اخش

 اسميي  

 هالاي  سيس و نظارت االن نوالوك رالار و فياليالن رالانون     أت نايهآرين

 آگهي و تبليغاتي 

  قانون يطبوعات  91يا ك 
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  ايرا  ااالمي جمهنري ااااي از قاون  اصنلي

 (ا ارشاد ااالمي فرهنگ ازار  با ايايز در ارتبا )
 

 اهاداف  باه  ن ال  بارا   است موظر ايران اسالمي جمهور  دولت - سوآ اصل

 كار برد:ه امور زير ب خود را برا  ام انات ههم دوآ مذكور در اصل

 و يقوا و مبارزه ايمان براساس اخالقي رشد فضائل مساعد برا  ايجاد مح ط -9 

 .مظاهر فساد و يباهي با كل ه

از  صاح ح  هاا باا اساتكاده   زم ناه  در همه عمومي ها ،گاهي سطح اال بردنب -8 

 دينر. و وسايل گروهي ها و رسانه مطبوعات

 2- ..... 

و  و فرهننيو فنيعلمي ها زم نه و ابت ار در يماآ و يتبع بررسي روح يقويت -3 

 .محققان و يشويم مراكز يحق م يسس   از طريم اسالمي

. اساناد و  اسات  فارسي ايران مردآ و مشترك رسمي و خط زبان - پانزدهم اصل 

 اساتكاده  باشد ولي و خط زبان با اين بايد درسي و كتب رسمي و متون م ايبات

 ادب اات  و يادري   گروهي ها و رسانه در مطبوعات و قومي محلي ها از زبان

 .،زاد است فارسي در كنار زبان ،نها در مدارس

 ،زادناد منار ،ن اه    مطالب در ب ان و مطبوعات نشريات - و وهارآ ب ست اصل 

 كند.مي مع ن را قانون ،ن باشدو يكص ل عموميوق يا حق الآاس مباني به متل

 بار مناابع   ب نانه سلطه موجب قرارداد كه هرگونه - و سوآ ي صد و پنجاه اصل 

 .است كشور گرددو ممنوع و دينر شئون و اري و فرهنگو اقتصاد  طب عي

 علناي  و مطبوعاايي  س اسي جرايم به رس دگي - و هشتم ي صد و شصت اصل 

 گ رد.مي صورت دادگستر  در محاكم منصكه و با حضور ه ست است

 را قاانون  س اساي  جارآ  و يعرير منصكه ه ست و اخت اراتو شرايطانتتاب نحوه 

 كند.مي مع ن اسالمي موازين براساس

                                                 
   چاپ  –تهران  –وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي  –قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

 4731 -چهارم 
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 ايايز ا اهداف از قاون  هاييبخش

 ا ارشاد ااالمي فرهنگ ازار 
 

 يشا  ل  و ارشااد اساالمي   فرهنگ زير وزارت اهداف منظور يحقم به  -9 ماده 

 گردد:مي

 .و يقو  ايمان براساس اخالقي ليرشد فضا -9 

 .اجانب از نكوذ فرهنگ جامعه و مصون ت فرهنني استقالل -8 

اساتعدادها و   و شا وفايي  متتلار  هاا  در زم نه عمومي ها ،گاهي اعتال  -2

 .و ابت ار در جامعه و يتبعيحق م هروح 

 .و هنر اسالمي فرهنگ روا  -3 

 .اسالمي انقالب و مظاهر و اهداف مباني به نسبت جهان ان ،گاهي -3 

و  لمانانمسا  بتصاوص  متتلار  و اقاواآ  با ملل فرهنني مناسبات گسترش -1 

 .جهان مستضعكان

 .مسلم ن م ان وحدت ها زم نه ،مدن فراهم -2 

 رسامي  ها س است اجرا  مسؤول كه و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت  -8 ماده 

زير را  اساسي وظاير است عمومي فرهنگ هدر زم ن ايران اسالمي جمهور  نظاآ

 باشد:دار ميهده( ع9) همكاد ماد در يحقم

از  گ ار  با بهاره  جهان ان به اسالمي انقالب و مظاهرو اهدافمباني شناساندن -9 

 و برگاازار  و نشاارياتو كتاابو بصاار  و ساامعيهناار  و ام انااات وسااايل

از كشاور باا    و خاار   در داخال  الزآ و ساير اقادامات  فرهنني ها گردهمايي

 .  ربطذ  ها ناهو ساير دست امور خارجه وزارت هم ار 

از  كاه  هاايي دساتناه  و همچن ن دولتي و يبل غي فرهنني ها دستناه  -8 يبصره

و  فرهناگ  باا وزارت  هماهنني شرط كنند بهمي استكاده دولت و كم  ام انات

 بپردازند. فعال ت از كشور به يوانند در خار مي ارشاد اسالمي

                                                 
  دفتر حقوقي  –مجموعه قوانين و مقررات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -اعظم نوري

 4731بهار  –چاپ دوم  –وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
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مورد  ها روش و كشر جهاني ها رسانه يبل غات هدر زم ن و يحق م مطالعه -8 

 .لزوآ در صورت با ،ن مقابله مناسب ها ،نها و ايتاذ ش وه عمل

 هاا  ها و فعال تبرنامه پ شرفت به مربوط اخبار و اطالعات يمركز و بررسي -3 

 منظور انتشار ،نها. به اسالمي البانق و نهادها  دولتي  هادستناه

 هاا  كاانون  كار و فعال ت هبر نحو و نظارت و انحالليسس   هصدور اجاز -91 

و  وااپ  صانعت  باه  وابساته  ي ث ر و مؤسسات ها و مؤسساتو واپتانهيبل غايي

 و مقاررات  ضاوابط  طبام  وااپي  ها و كارها ،گهي و محتوا  بر ك ك ت نظارت

 .مربوطه قانوني

و  و مطبوعاات و ،ثار هنر و بصر  ،ثار سمعي ورود و خرو  هصدور اجاز -81 

از  ماوارد مشا وك   يع ا ن  كاه  مشا وك  و فرهنني مواد يبل غي هو كل  نشريات

خواهاد   وزياران  ه است  يصاويب  به خواهد بود كه ا نامه،ي ن طبم غ رمش وك

 رس د.

و فرهنناي  و مجاامع  مراكازو مؤسساات   ياا انحاالل   يسسا    هجازصدور ا -88 

و  انتشاارايي  و مؤسساات  و بصار   و سامعي و س نماييو هنر و خبر مطبوعايي

 و كتااب  ناشارين  ،نهاا و همچنا ن   هاا  بر فعال ت در كشور و نظارت يبل غايي

 .مربوط و مقررات ضوابط در وهارووب فروشان

و  باا دولات   ب شاتر ماردآ   هم ار  در جهت و يبل غي فرهنني ريز مهبرنا -82 

 ،ن و اراياه  در اف ار عماومي  دولت ها ها و فعال تبرنامه اثرات پ رامون بررسي

 .وزيران ه ست به

در  افراد مجارب  منظور ،موزش به الزآ ،موزشي مؤسسات هو ادار يسس   -21 

 دينر بر حساب  و امور مربوط و هنر ارشاد و جهاننرد فرهنگ رمتتل ها رشته

 .ربطذ  ها دستناه مورد با هم ار 
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 دوازدهام  شانبه روز سه هدر جلس يبصره و هكت بر وهار ماده مشتمل فوق قانون

و در  يصاويب  اسالمي شورا  مجل  و پنج ي هزار و س صد و شصت اسكندماه

 .است رس ده ننهبان يسي د شورا  به 82/8/9211 ياريخ

 

 رفسنجاني اكبر هاشمي    

 اسالمي شوراي مجلس رئيس    

 

  



 15                                                قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

 

 بر ا وظار  تأا س وامهآي و

 ا تبل غاتي آگهي هايكاون  كار ا فعال ت وحنه

 

 مديرعامل محترآ روزنامه رسمي جمهور  اسالمي ايران

ماور    92822/1و عطار باه ناماه شاماره      93/98/28ماور    93311پ رو نامه شاماره  

  هاا كانونياس   و نظارت بر نحوه كار و فعال ت  نامه،ي ندرخصوص در   91/98/28

 شورا  انقالب اساالمي در روزناماه رسامي اعاالآ     82/98/32،گهي و يبل غايي مصوب 

 دارد:مي

مزبور در زمان ابالم به دستناه مجر  مسامحتاً به ،ن  نامه،ي ننظر به اين ه رونوشت  

به هم ن علت در اجارا   ربطذ روزنامه ارسال ننرديده و از طرفي در حال حاضر دستناه 

با مش ل مواجه شده است لذا مقتضي است در اسرع وقت نسبت به در  ،ن در روزناماه  

 رسمي اقداآ الزآ معمول فرمايند.

 هوريمدير كل حقوقي رياست جم

 
 

 ارشاد ملي ازار  
 بناا باه   82/98/9232 ماور   در جلساه  اساالمي  جمهور  انقالب شورا  

اساتناد   باه  ارشاد ملي وزارت 92/2/9232 مور  9129/33/1919 پ شنهاد شماره

و  يسسا    ناماه ،ي ن( )سابم و جهاننرد  اطالعات وزارت يسس   قانون 1 ماده

 زير يصويب شرح را به و يبل غايي ،گهي ها كانون كار و فعال ت هبر نحو نظارت

 نمودند:

 هاايي ساازمان  ناماه ،يا ن  در ايان  و يبل غايي ،گهي ها منظور از كانون ( 9 ماده

و  يبل غاايي  هاا  برناماه  و اجارا   و مشااوره و يه اه كاار ،نهاا ينظا م    هستند كه

 كاال ياا خادمات   و فروش معرفي برا  ساير خدمات دندا و انجاآ عموميروابط

 ماوردنظر دارا   خادمات  دادن انجااآ  ها بايد بارا  سازمان باشد. اينمي مربوط

                                                 
  مورخ دوشنبه  41841شماره  –روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران، سال پنجاه و دوم

 4731سوم ارديبهشت 
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 خود باشاند. محال   متتلر ها قسمت ماهر برا  انساني و ن رو  الزآ يجه زات

 يابد. اختصاص ماده ور در اينامور مذك بايد ينها به و يبل غايي ،گهي ها كانون

 مواقاع  يوانناد در يمااآ  ماي  ارشااد ملاي   صاالح تدار وزارت  مسموران ( 8 ماده

 نمايند. را بررسي و يبل غايي ،گهي ها و دفاير كانون فعال ت ونونني

 موضاوع  هاا  فعال ات  يواند بهمي وقتي و يا حقوقي حق قي هر شتپ ( 2 ماده

بن ارد و   پرواناه  ارشااد ملاي   از وزارت بپاردازد كاه   ناماه ،يا ن  ايان  ي  ماده

 ارشاد ملاي  وزارت باشد به نامه،ي ن در اين مندر  حائز شرايط كه يمسؤولمدير

 نمايد. معرفي

( باياد فاقاد   حقاوقي  در ماورد )اشاتاص   و مديرعامل حق قي :  اشتاصيبصره

 نباشند. فساد اخالقي ند و مشهور بهباش مؤثر ك كر  پ ش نه

 زير باشد: شرايط بايد دارا  مسؤول( مدير 3 ماده

 ايران يابع ت -9

 قانوني اهل ت -8

 مؤثر ك كر  و سابقه سوء شهرت نداشتن -2

كاار ماؤثر در    سابقه سال پنج حداقل و داشتن متوسطه كامل ديپلم دارا بودن -3

 معاادل  يحصا لي  ياا مادرك   يبل غاات  هاا  سازمان با يسي د كم ته امور يبل غات

   9ل سان  دانشنامه

و ياا   دولتاي  هاا  ياا شاركت   هاا ياا مؤسساات   در وزاريتاناه  اشتغال عدآ -3

 هاشهردار 

را  يبل غاايي  كاانون  از يا   با    مساؤول  يواند ماديريت نكر نمي : ي يبصره 

 دار باشد.عهده

 باه  وابسته گ ر و يصم م نبايد از نظر ادار  و يبل غايي ،گهي ها ( كانون3 ماده 

 باشند. دهندگانو يا ،گهي جمعي اريباط ليوسا

 يتك كاي  طور مستق مهخود ب مشتريان مجاز ن ستند به همناني ها (  رسانه1 ماده 

نمايناد.   را دريافات  ،گهاي  مصاوب  بدهند و بايد نار   كارمزد ،ژان  عنوان به

                                                 
  4/4/4788. براساس تصويب هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 4
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از  گ رد كاه مي يعلم هاييسازمان به فقط يبل غات ها سازمان متصوص يتك ر

 باشند. داشته پروانه يبل غات ها سازمان و ايحاديه ارشاد ملي وزارت

 ايان  يصاويب  در يااريخ  را كاه  يواناد كسااني  مي ارشاد ملي زارت(  و2 ماده 

هساتند و اساتمرار    ساابم  و جهااننرد   اطالعات وزارت پروانه دارا  نامه،ي ن

 باه  يوجاه  مورد يسي د باشد بادون  3 ماده 3بند  ،نها طبم فني و صالح ت فعال ت

 يرد.بپذ مسؤولمدير عنوانبه يحص لي دركم

 در يا   و نمايندگي و شعب و يبل غايي ،گهي ها كانون يسس   (  اجازه2 ماده 

 نظار مشاوريي   امر باا گارفتن   اين و لزوآ ام انات به با يوجه مع ن يا وند حوزه

 باشد.مي يبل غات ها سازمان كم ته عهده به يبل غات ها و سازمان ايحاديه

در  يغ  ر  و يا هرگونه و يبل غايي ،گهي ها كانون واگذار    ر محل:  يغيبصره 

 گردد. اعالآ ارشاد ملي وزارت مذكور بايد قبالً به ها سازمان مديران

واجاد   شاتپ  وراث م ان هرگاه كانون پروانه دارنده فوت (  در صورت1 ماده 

 ساه  حداكثر ظارف  قانوني ساير وراث قتكند با مواف پروانه درخواست شرايطي

 همچنا ن  او صادر خواهاد شاد. وراث   ناآ به پروانه وراث موافقت از ياريخ ماه

 اشاتاص  را باه  پرواناه  يبل غاات  هاا  سازمان كم ته و اجازه يوانند با يوافممي

 كنند. منتقل صالح ت صاحب يا حقوقي حق قي

و  يبل غاايي  هاا و مؤسساات  كاانون  يسسا    منظور صدور پرواناه  (  به91 ماده 

 ماديران  ياا يعل ام   و بركناار   ،نها يا لغو پروانه به مربوط ش ايات به رس دگي

 هكم تا  ناآ به ا كم ته و يبل غايي ،گهي ها كانون يا دائم موقت و يعط ل مسؤول

از  و مركاب  مرباوط  معاون رياست به شاد مليار در وزارت يبل غات ها سازمان

 و نمايناده  وزيار ارشااد ملاي    انتتااب  نكر دينر به او و ي  يا نماينده كلرمدي

 از معاون متش ل كم ته ها اينو در استان يبل غات ها سازمان االخت ار ايحاديهياآ

 يشا  ل  مربوطاه  و كارشاناس  ارشااد ملاي   اوو مدير كال  استاندار و يا نماينده

 گردد.مي
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 :زير است شرح به كم ته وظاير

 يسسا    صدور پروانه ها در مورد درخواست گ ر و يصم م رس دگي  - الر 

 .يا نمايندگي شعبه و يا گشاي  و يبل غايي ،گهي ها كانون

و  و يبل غايي ،گهي ها از كانون كه در مورد ش ايايي و يصم م رس دگي  - ب 

باشاد   شاكي در استان متتذه از يصم م متقاضي رسد. ونانچه،نها مي يا مشتريان

 نمايد. اعالآ مركز  كم ته به رس دگي را جهت يواند مرايبمي

و  ،گهاي  هاا  كانون يا لغو پروانه ماه يا سه يا يعط ل صدور اخطار كتبي  - پ 

 .يتلر درجه برحسب يبل غايي

و  ناماه ،ي ن مكاد اين با رعايت و يبل غايي ،گهي ها كانون پروانه :  انتقاليبصره 

 اعام  گ رنادگان و يا انتقال گ رندهانتقال ،ن ه شرط به جاز استم كم ته با يصويب

 باشند. را داشته نامه،ي ن در اين مندر  الزآ شرايط يا حقوقي از حق قي

 يا نمايندگي يا شعبه و يبل غايي ،گهي ها كانون پروانه كه (  در موارد 99 ماده 

 از يااريخ  اسات  موظار  ،ن يا نماينادگي  يا شعبه گردد كانون يعل م عللي به ،ن

 كند. خوددار  يازه يعهدات و قبول از انجاآ يعل م ابالم

 در ينظا م  ،گهاي  انتشااردهنده  و مؤسساات  يبل غاايي  هاا  (  ساازمان 98 ماده 

 باشند:زير مي ن ات رعايت به خود م لر يبل غايي ها ،گهي

 باشند. كشور منطبم و قانوني شرعي بايد با موازين يبل غايي ها ،گهي  - الر 

 پ شاوايان  و يمثال ممل تي ريبهعالي مقامات از يصاوير و عناوين استكاده  - ب 

،نهاا   هادف  كاه  هاييكشور در ،گهي و فرهنني ياريتي ها و شتص ت مذهبي

 .است باشد ممنوعمي مشابه و خدمات مصرفي كاالها  ارايه

ياا فاقاد    ارزشرا بي دينران يا كاالها  نبايد خدمات يبل غايي ها ،گهي  - پ 

 دهد. اعتبار جلوه

نبايد  كنندهگمراه و مطالب اثبات غ ر قابل ادعاها  يبل غايي ها در ،گهي  - ت 

 شود. گنجانده

و  قاخاال  بارا   كاه باشد  گكتار يا يصاوير  نبايد محتو  يبل غايي ،گهي  - ث 

 ،م ز باشد.يوه ن عمومي و عكت مذهبي معتقدات
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،ورد  عمل به ادعاهايي علمي منابع از قول يواننمي يبل غايي ها در ،گهي  -   

 باشد. يسي د نشده علمي موثم منابع از طرف كه

هااو  هااو دبساتان  ستاندر كودك يجاريي و خدمات بازرگاني كاالها  يبل غ  - چ 

 .است ها ممنوعدب رستان

 ممنوع يبل غايي ها يلويحاً و يا يصريحاً در ،گهي يحق ر و استهزاء دينران  - ح 

 .است

 عماومي  عكات  و برخالف رسمي اديان فساد يا متالر مرو  كه يبل غايي  -   

 .است ممنوع وباشد

 .است ممنوع خريد و مصرف به يشويم در مقابل جايزه يع  ن  -د 

و  و بهداشاتي و ،شاام دني ماواد غاذايي   خاواص  به مربوط ها (  ،گهي92 ماده 

و  بهادار   از وزارت قبلاي  اجاازه  گارفتن  مستلزآ مربوط مقررات طبم ،رايشي

 .است بهزيستي

 3 مااده  ضاوابط  منر بر طبم است داروها ممنوع خواصدر مورد  :  يبل غيبصره 

 مصاوب  و ،شام دني و مواد خوراكي و دارويي پزش ي مقررات به مربوط قانون

9223. 

ارشاد  بايد قبالً از وزارت و اساليد يبل غايي ف لم هرگونه نماي  (  برا 93 ماده 

 شود. كسب نماي  پروانه ملي

و )راديوو يلويزياون  همناني ها رسانه از طريم كه يبل غايي ها (  ،گهي93 ماده 

 يابد ياابع و انتشار مي ( پت مانند ،ن و ويزيتور  و سالنامهو مجلهس نماو روزنامه

 باشد.مي نامه،ي ن در اين مندر  مقررات

 يتلار  نامه،ي ن در اين مندر  مقررات از رعايت مسؤولمدير (  هرگاه91 ماده 

 ماه ي  خواهد بود در مدت موظر يبل غايي ،گهي كانون نمايد بركنار و صاحب

 بارا   كاانون  صاورت كند. در غ ر اين معرفي 3 ماده را طبم دينر  مسؤولمدير

 گردد.مي شود يعط لمي يع  ن يبل غات ها سازمان كم ته از سو  كه مديي

در  را كاه  هاايي دستورالعمل م لكند كل ه و يبل غايي ،گهي ها (  كانون92 ماده 

 ،ن قانوني در حدود اخت ارات ارشاد ملي وزارت از طرف در مورد يبل غات ،ينده

 نمايند. گردد دق قاً رعايتمي و ابالم يه ه
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 ا مؤسساه  ها    رسامي  زناماه در رو ناماه ،يا ن  انتشار اين (  از ياريخ92 ماده 

و  و يبل غاايي  ،گهاي  كانون عنوان يحت نامه،ي ن اين از مقررات يواند خار نمي

از  باا ي اي   كاه  و حقاوقي  از حق قي اعم اشتاص نمايد و كل ه فعال ت مانند ،ن

 ا شارايط خود را با  ماه سه باشند موظكند ظرفمي فعال ت مذكور در حال عناوين

 برا  سازمان صورت كنند در غ ر اين و امت از جديد دريافت داده يطب م نامه،ي ن

 شود.مي گردد يعط لمي يع  ن يبل غايي ها سازمان كم ته از سو  كه مديي

 جدياد فعال ات   از صادور پرواناه   امت از پا   دارندگان (  در صوري  ه91 ماده 

ن نند ياا   اعالآ ارشاد ملي وزارت را به ،غاز و مرايب ماه 1 ظرفخود را  رسمي

 و فعاال تي  كار خاوددار   از ادامه سال ي  مدت مجدداً به فعال ت بعد از شروع

 خواهد شد. جلوگ ر  و از كار ،نان يلقي ملغي ،نان پروانه وباشند نداشته

 وزارت يقاضاا   م لكناد باه   اياران  اسالمي جمهور  انتظامي (  مراجع81 ماده 

 و يبل غايي ،گهي ها كانون و همچن ن مؤسسات قب ل كار اين از ادامه ارشاد ملي

 كنند. جلوگ ر  يا متتلر فاقد پروانه

 .است مغاير ملغي مقررات كل ه نامه،ي ن اين يصويب (  از ياريخ89 ماده 

 

 شوراي يسئجمهور و ريسئر                                                             

 ايران اسالمي جمهوري انقالب                                                             
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 9 مطبنعا  قاون  91 ماده

 «قاون  مطبنعا »
 نويسد. و القلم و ما يسطرون ... سوگند به قلم و ،نچه مي« ن»

 «قر،ن كريم»

نشريات و مطبوعات در ب ان مطالب ،زادندو منر ،ن ه متل به مباني اسالمي 

 كند.  يا حقوق عمومي باشند. يكص ل ،ن را قانون مع ن مي

 «83قانون اساسيو اصل »
 

 تعريز مطبنعا   –فصل اال 

منظم باا نااآ    طوربهمطبوعات در اين قانون عباريند از نشريايي كه  -9ماده 

گوناگون خبر و انتقااد و اجتمااعيو   ها  ثابت و ياريخ و شماره ردير در زم نه

س اسيو اقتصاد و كشاورز و فرهننيو دينيو علميو فنيو نظاميو هنر و ورزشي 

 شوند.مي و نظاير اينها منتشر
.... 
.... 

و  بار يعريار   مشاتمل  كاه  يجاريي ها ،گهي در واپ نشريات  -91ماده 

 بار حساب   كشور كه از مراكز يحق قايي ي ي از طرف كه يمج د كاال يا خدمايي

و  يسسا    ناماه ،يا ن  98 ماده باشندو يسي د گردد با رعايت داشته رسم ت قوان ن

مجاز  مربوطه و بندها  و يبل غايي ،گهي ها كانون كار و فعال ت بر نحوه نظارت

 باشند.مي

 هاا  ،گهي در  مجاز به و مطبوعاتماده اين طبم كه در موارد  - يبصره  

 و يشاويم  يعرير اين هستندو متن از كاال و خدمات و يشويم بر يعرير مشتمل

 فراير رود. ماده مذكور در اين مراكز قانوني رسمي يقديرنامه يواند از متننمي
.... 
.... 

اين قانون از جمله در مورد نحوه يش  ل ه ات نظارت و ه ات منصاكه   -32ماده 

االجرا است و ن ز از ياريخ يصويبو كل ه قوان ن مغااير باا   از ياريخ يصويب الزآ

                                                 
 مجلس شوراي اسالمي  4/73/4734و اصالحي مورخ  22/42/4731مصوب مورخ   -4



 قوانين و مقررات تبليغاتي كشور 22

 

شاورا  انقاالب لغاو     83/3/9232،ن از جمله اليحه قانوني مطبوعات مصاوب  

 گردد.مي
  



 23                                                قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

 

 
 
 

   :فصل دوم 
 
  هااي  كم ته مركزي ااازما  صنب م هايداتنرالعملبرخي از

 تبل غاتي كشنر 

      يصواات جلسات شانز هم و هفالفهم  رصصالوا اردالا  شاليبه و

 ي تبليغاتيهارانوننمارنفگي اناي 

  ينع انتشالار  يصواات جلسه ايستم  رصصوا يقنرات يناو  اه

رشالي  رصواسالن   از ين م اناي شنرن  ر قنعاله هاري ره  ر آن آگهي

 شو وجه يي

 رصصالوا  سالتوراليمن نوالوك    وچهالارم  شصالن جلساله   هيصوا 

 نايه  انتشار آگهي
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  ا شعب ايجاد ومايندگي ا مرررا  شرايط

 ا تبل غاتي آگهي هايكاون 
 «كشور يبل غايي ها سازمان مركز  كم ته و هكدهم شانزدهم جلسات مصوب»

 

 مع ن يا وند حوزه در ي  نمايندگي يسس   مركز  : كم تهنمايندگي -9

 نمود: زير اعالآ شرايط رعايت به را منوط

 يبل غاايي  مجوز فعال ت كه مؤسسايي امت از و مديرمسؤولصاحب - الر 

 اناد باه  يوو مقصاد( ماي   أ)مبد مربوطه كل اداره به بمراي دارند با اعالآ

و ارشاد  فرهنگ از وزارت يبل غايي فعال ت پروانه دارا  كه دينر  كانون

 اعطاء نمايد. نمايندگي است اسالمي

 بايد قابالً موافقات   حوزه در ي  نمايندگي از ي  ايجاد ب   برا  -ب 

 شود. گرفته استان و ارشاد اسالمي فرهنگ كل اداره

 معا ن  يا وند حوزه در ي  شعبه يسس   شرايط مركز  : كم تهشعبه -8 

 نمود: زير يصويب صورته را ب

 به خطاب امت از كانونصاحب بايد با امضا  شعبه يسس   يقاضا  -الر 

 را باه  ،ن مقصد باشد و رونوشت استان و ارشاد اسالمي فرهنگ كل اداره

 نمايد. يسل م ونموده دريافت يبل غايي فعال ت پروانه كه استاني كل اداره

 شاعبه  ماديريت  يصد  نكر را برا  ي  است امت از موظرصاحب - ب 

 ناماه ،يا ن  3 در مااده  مندر  حائز شرايط كه شعبه مسؤولمدير عنوان به

باشد  و يبل غايي ،گهي ها كانون كار و فعال ت بر نحوه و نظارت يسس  

 نمايد. معرفي

و در  شعبه يسس   لزوآ به با يوجه استان يبل غات ها سازمان كم ته -  

 صانكي  انجمان  نظار مشاوريي   و باا گارفتن   اساتان  ام انات نظر گرفتن
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 شاعبه  يسسا    صدور اجاازه  به نسبت استان و يبل غايي ،گهي ها كانون

 نمايد.مي اقداآ

 بار عهاده   شاعبه  ها فعال ت كل ه و ادار  و جزاييحقوقي  تمسؤول -د 

 كلاي  هاا  س اسات  امت از در مقابلباشد و صاحبمي شعبه مسؤولمدير

 دارد.  تمسؤول شعبه

 فعال ات  اداماه  درخصاوص  استان مديركل شعبه يتلر در صورت -اه 

 مركاز   مبادأ و كم تاه   اساتان  را به ،ن زارشگ رد و گمي يصم م شعبه

 نمايد.مي ارسال

 طاي  2/2/21و  81/3/21 جازء در يااريخ   2بند و  8در  مصوبه اين  

 يبل غايي ها سازمان مركز  كم ته يصويب به و هكدهم شانزدهم جلسات

 كشور رس د.

 

 

 مؤدب شهيدي      

 كشور تبليغاتي هايسازمان مركزي كميته رييس      

 و تبليغاتي امور مطبوعاتي و معاون       

 و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت       
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 از مردم در آ  كه هايياوتشار آگهي منع به مربن  مرررا 

 شندمي اجه درخناات كشيدر قرعه شركت براي
 «كشور يبل غايي ها سازمان مركز  كم ته ب ستم هجلس مصوب»

 

 كال  پ شنهاد اداره كشور بنا به يبل غايي ها سازمان مركز  كم ته  

و كااالو  لاوازآ  اقسااطي  فاروش  ناآ به ا پديده ش وع به با يوجه يبل غات

 در ،ن كه كشيقرعه از طريم خدمت و يا ارايه خودرو و ساير محصوالت

 حسااب  به واريز وجه درخواست كشيدر قرعه شركت برا  قاض اناز مت

 يا   باه  امر يبديل اين شود و از ،نجا كهمي كاال يا خدمت واگذاركننده

 با اغوا  طريم سودجو بدين ا و عده است فراگ ر شده اجتماعي معضل

 فرهناگ  باه  راه كنناد و از ايان  پ ادا ماي   دست كالني سودها  به مردآ

 92و  91 مااده  رسانند با اساتناد باه  مي كشور ،س ب و يول د  اقتصاد 

و  ،گهاي  هاا  كاانون  كار و فعال ات  بر نحوه و نظارت يسس   نامه،ي ن

جديد زيار را   مقررات اسالمي جمهور  انقالب شورا  مصوب يبل غايي

 و نشر ،گهي ينظ م و مؤسسات مطبوعاتهاو نمايد: رسانهمي و اعالآ وضع

 رعايت به موظر ،گهي و انتشاردهندگان دهندگانسكارش كل ه و همچن ن

 هستند. ،ن

يا  كشيقرعه از طريم كاال يا خدمت فروش برا  ،گهي هر نوع در  -9 

ارد ياا ماو   كشاي در قرعه شركت برا  از متقاض ان در ،ن دينر كه روش

شود با  كاال يا خدمت واگذاركننده حساب به واريز وجه درخواست مشابه

( بناد )ت  به با عنايت است كنندهگمراه مطالب از مصاديم اين ه به يوجه

اوراق  و يا انتشار از طريم هاو مطبوعاترسانه در يماآ انتشار ،ن 98 ماده
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نظ ار   ال ترون  اي  ها يا دستناه پست طريماز  و يا ارسال و غ ره واپي

 .است ممنوع نمابر يا اينترنت

 از طريام  كااال و ياا خادمات    فاروش  باه  مربوط ها انتشار ،گهي -8 

كاال  ،ن و خود يول دكنندهدهندهاوالً: ،گهي كه مجاز است انيزم كشيقرعه

باشد.  داشته از يول دكننده ونيو قان رسمي باشد و يا نمايندگي يا خدمت

 دريافات  كشاي در قرعاه  شركت برا  متقاض ان از وجهي ثان اً: ه چنونه

و ساير  اقساط و دفعات واگذار  هو نحو كاال يا خدمت ن ند. ثالثاً: بها 

 شود. و روشن مشتپ ،گهي دق قاً در متن شرايط

 يعق اب  يحات  و مقاررات  قاانون  ساب برح مقررات از اين متتلكان -2 

 .قرار خواهند گرفت قضايي

 ب ستم جلسه 92/1/9221 بند در ياريخ 2و  مقدمه با ي  مصوبه اين  

 كشور رس د. يبل غايي ها سازمان مركز  كم ته يصويب به

 

 مؤدب شهيدي                                            

 كشور تبليغاتي هايسازمان مركزي كميته رييس 

 و تبليغاتي امور مطبوعاتي و معاون                                                                         

 و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت                                                                          
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  تناط وامهاوتشار آگهي وحنه داتنرالعمل

 9ا تبل غاتي آگهي هايكاون 
 «ها  يبل غايي كشورشصت و وهارآ كم ته مركز  سازمان هجلسمصوبه »

واپي و محصول يبل غاايي   نامه عبارت است از هر نوع فر،ورده،گهي -9

خدمات منتشر و  مجلد يا غ رمجلد يا لوح فشرده كه با هدف يبل غ كاال يا

 شود.در سطح شهر  خاص يوزيع مي

هاا  ،گهاي و يبل غاايي دارا     ها ينها از سو  كانوننامهانتشار ،گهي -8

 باشد.مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجاز مي

 نامه بايد به طور راينان عرضه شود.،گهي -2

  يبل غاايي  هاا ها منحصراً بايد باه ،گهاي  نامهمطالب مندر  در ،گهي -3

مطلاب يحريار  اعام از خبارو     يصوير يا اختصاص يابد و واپ هرگونه 

 نامه ممنوع است.گزارشو مصاحبهو يادداشت و مقاله در ،گهي

المنكعه فرهننيو اجتمااعي و اقتصااد  نظ ار    ها  عاآ: در  پ اآ9يبصره 

جاويي  مسائل مربوط به رعايت بهداشت فرد  و اجتماعيو رعايت صرفه

،ب و انرژ و احتراآ به حقوق دينران و اشاعه فرهنگ اسالمي  در مصرف

هاا   كلماه و مجماوع پ ااآ    21و ملي مشروط بر ،ن كه حجم هر پ اآ از 

 كلمه يجاوز ن ندو بالمانع است. 211نامه در هر بار انتشار از ،گهي

ها  احزاب و نهادها  س اسي و ،گهي نامزدها  انتتابايي در  ،گهي -3

 ه ممنوع است.نامدر ،گهي

هااو حصار   هااو مزاياده  ها  دولتي مانند مناقصهجذب و در  ،گهي  -1

ها ممنوع است منار باا   نامهها و مؤسسات در ،گهيوراثت و ثبت شركت

 ها  دولتي و يا مقامات قضايي.يشت پ اداره ،گهي

                                                 
 هاي تبليغاتي كشوركميته مركزي سازمان 24اصالحي دستورالعمل جلسه . 4
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نامهو بايست در بااليرين قسمت صكحه اول ،گهيناآ كانون يبل غايي مي -2

ر  كه حداقل ن مي از عرض ،ن را شامل شود در  و در جنب ،ن به طو

به طور واضح ق د شود. افزودن هرگونه اسم يا عنوان « نامه،گهي»عبارت 

 العاده و عناوين مشابه ممنوع است.شمارهو فوقنامهو پ  دينر مانند ويژه

ناماه براسااس نوبات    يوانند در ،گهيها  ،گهي و يبل غايي ميكانون -2

نتشارو ناآ ماهو فصل و سال انتشار را بدون در  شماره ردير يا مسلسل ا

 ق د كنند.

باشاد و در   نامه نبايد در انادازه قطاع متعاارف مطبوعاات    قطع ،گهي -1

مرجاع يشات پ ايان موضاوع كم تاه مركاز         وصورت بروز اختالف

 باشد.ها  يبل غايي كشور ميسازمان

ا  در ابعاد حداقل دو كادر در صكحه نامه بايد دارا  شناسنامه،گهي -91

دوآ باشد كه در ،ن ناآ كانون ،گهي و يبل غايي و شماره پرواناه فعال ات   

كانونو نشانيو شماره يلكن و حوزه فعال ت يا يحات   مسؤول،نو ناآ مدير 

 پوش  و ناآ واپتانه در ،ن در  شود.

ها موظر هستند عالوه بر ل غايي در در  ،گهيها  ،گهي و يبكانون -99

يسسا   و نظاارت بار     نامه،ي ن 92و  93و 93و 92و 98و 99رعايت مواد 

 2هاا  ،گهاي و يبل غااييو بنادها  مااده      نحوه كاار و فعال ات كاانون   

هاا   كم ته مركز  ساازمان  99/8/21دستورالعمل اجرايي مصوب جلسه 

 ات موضوعه را ن ز رعايت كنند.يبل غايي كشور و ساير قوان ن و مقرر

نساته از   3هاا  ،گهاي و يبل غاايي موظار هساتند يعاداد       كانون -98

ها را به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي استان محل فعال ت خاود  نامه،گهي

 يحويل دهند.
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ها مصوب جلسه ب ست و نهم كم ته مركز  نامهدستورالعمل انتشار ،گهي

 شصات و وهاارم ن  ها  يبل غاايي كشاور در   سازمان98/3/9228مور  

هاا  يبل غاايي كشاور    كم ته مركز  ساازمان  82/91/9211جلسه مور  

 اصالح و به يصويب رس د.

 

 

 محمدجعفر محمدزاده       

 كشور تبليغاتي هايسازمان مركزي كميته رييس           

 و تبليغاتي امور مطبوعاتي و معاون            

 و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت           
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 :فصل سوم 
 
      ا  ا ااحادهاي  مؤاسا قناو و ا مرررا  مربان  باه تبل غاا

 آمنزشي، تحر راتي، فرهنگي ا هنري 

  واحفهاي آيوزشي، توقيقاتي و فنهنگالي  ات و يؤسسقانون تيطين

 انف  ره افون اصذ يدوز قانوني  ارن شفك

 سسات و واحفهاي آيوزشي، توقيقاتي ؤاجناري  تيطين ي نايهآرين

 انف  و فنهنگي ره افون اصذ يدوز قانوني  ارن شفك

  ات يؤسسال  ا گاك عمويي تهنان يبني ان ينع تبليغ  229حكم شيبه

 فنهنگي فاقف يدوز  آيوزشي، توقيقاتي و

   شالالوراي عالالالي انقالالمگ فنهنگالالي     394و  384يصالالواه جلسالالات

 ي آزا  علمي هاآيوزشگاك رصصوا 

  شالالوراي عالالالي انقالالمگ فنهنگالالي  رصصالالوا  344يصالالواه جلسالاله

 ي آزا  هنني هاآيوزشگاك

 اجناري ضوااط انگزاري يسااقات  رني، فنهنگي و هنني  نايهآرين

  ي انقمگ فنهنگيشوراي عال 443يصوگ جلسه 
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ا  آمنزشي ا ااحدهاي مؤاسا  تعط ل قاون 

دائر  قاونوي اخذ مجنز بدا  كه ا فرهنگي تحر راتي

 9شندا مي شده
 

ايجااد   باه  اقاداآ  قانوني اخذ مجوز از مراجع بدون كه اشتاصي  -واحده ماده 

 و مؤسساه دانشناه از قب ل  فرهننيو  و يحق قايي ،موزشي و واحدها  مؤسسات

 هاا  وزاريتاناه  از وظاائر  كاه  و ،موزشناه و مدرسهيا يحق قايي عالي ،موزش

و و بهداشات و كاار و اماور اجتمااعي   و پرورش و ،موزشعالي و ،موزش فرهنگ

نمايناد و بعاد از    وباشاد ماي  و ارشاد اسالمي و فرهنگ پزش ي و ،موزش درمان

 ر ننااه يا را دا يا واحاد مربوطاه   رر مؤسسهمق ضوابط طبم ر دستور انحاللصدو

 مربوطاه  وزاريتاناه  شا ايت  و در صورت محسوب كالهبردار  دارند در ح م

 .قرار خواهند گرفت قانوني يعق ب يحت

و  مديره و ه ست عامل و مديران و مؤسسانحقوقي در مورد اشتاص  -9 يبصره 

 .قرار خواهند گرفت و مجازات يعق ب يحت اجرائي مقاآ بااليرين يا

 و ساير عناوين و فرهنني و يحق قايي ،موزشي و واحدها  مؤسسات  -8 يبصره 

 ظارف  اند ونانچهاخذ مجوز ايجاد شده بدون قانون اين از يصويب قبل كه مشابه

ننمايند  اخذ مجوز اقداآ جهت قانون اين شدن االجراءاز الزآ پ  ماه ش  مدت

 خواهند بود. قانون اين مشمول

 مادت  ظرف ربطذ  ها وزاريتانه يوسط قانون اين اجرائي نامه،ي ن  -2 يبصره 

 خواهد رس د. وزيران ه ست يصويب و به يه ه ماه سه

 

 نوري اكبر ناطق علي             

 اسالمي شوراي مجلس رئيس        
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 ،آمنزشي ا ااحدهاي مؤاسا  تعط ل اجرائي وامهآي و

داير  مجنز قاونوياخذ  بدا  كه فرهنگي ا تحر راتي

 9شندا مي شده
 

و عاالي  و ،ماوزش  فرهناگ  هاا  وزاريتاناه  نامه،ي ن در اين  -9 ماده 

 و ،ماوزش  و درماان و بهداشات اجتمااعي و كار و امور و پرورش ،موزش

و  ،موزشاي  و واحادها   و و مؤسساات و ارشاد اسالمي و فرهنگپزش ي

و  مؤسساات  يعط ال  و قاانون  مشابه و ساير عناوين و فرهنني يحق قايي

 داير شده مجوز قانوني بدون كه و فرهنني و يحق قايي ،موزشي واحدها 

 و واحدها و قانون هاو مؤسساتاختصار وزاريتانه به يري ب شود بهو مي

 شود.مي نام ده

 و واحادها   مؤسسات شناسائي به ها موظكند نسبتوزاريتانه  -8 ماده 

 كاه  را صادر نمايند و در صاوريي  و دستور انحالل نموده غ رمجاز اقداآ

ياا   و مؤسساه ( قانون8) مكاد يبصره دستور و با رعايت از صدور اين پ 

 ذ  مراجاع  را از طريام  غ رمجاز داير باشادو دايركننادگان   واحد مربوط

 ،موزشي فعال ت يوقر گرد قرار دهند و يقاضا  پي يحت قانوني صالح

 را بنمايند. ،نان و فرهنني و يحق قايي

اً يا مشتركاً موردو منكرد يوانند حسبها مياز وزاريتانه ي  هر  -2 ماده 

 صاالحه  غ رمجااز در مراجاع   و واحدها  مؤسسات عل ه شاكي عنوان به

 نمايند. ش ايت طرح

 گوناه ايان  فعال ات  ها در غ رمجااز باودن  وزاريتانه يشت پ  -3 ماده 

 باشد.و واحدها معتبر مي مؤسسات

                                                 
 هيات محترم وزيران  48/7/4737مصوب مورخ  -4
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م لكند  نامه ن،ي اين موضوع و واحدها  مؤسسات دايركنندگان  -3 ماده 

 و اطالعاات  و مدارك نموده ها هم ار از وزاريتانه اعزامي با مسمورين

 را يحويل مورد مطالبه مدارك و رونوشت قرار داده را در اخت ار ،نان الزآ

 دهند.

معتبار   بازرساي  و يا كارت ح م بايد دارا  اعزامي مسمورين -9 يبصره 

مهار   و ممهاور باه   رباط ذ  مساؤول  مقااآ  بااليرين امضا  دار بهع  

 باشند. مربوط ها وزاريتانه

 ساال  يا   مادت  صدور برا  از ياريخ بازرسي اعتبار كارت -8 يبصره 

 شود.مي يع  ن

 بايسات و واحدها ماي  مؤسسات به مراجعه هنناآ به مسمورين -2 يبصره 

 را جهات  رباط ذ  هاا  وزاريتانه يوسط شده بازرسي و يا كارت ح م

 باشند. داشته خود همراه معرفي

،نهاا   در اساسانامه  كاه  ييهاو شركت مؤسسات ثبت متقاض ان -1 ماده 

 و م لكند مجوز الزآاست ذكر شده و فرهنني حق قاييو ي ،موزشي فعال ت

 مورد ن از باه  دينر مدارك همراه و به كسب ربطذ  ها را از وزاريتانه

 نمايند. ها يسل مشركت ثبت اداره

 

 حسن حبيبي         

 جمهوررئيس اول معاون         
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 مؤاسا  تبل غ بر منع مبني تهرا  عمنمي دادگاه حكم

 9فاقد مجنز ا فرهنگي ، تحر راتيآمنزشي
 

 ا ارشاد ااالمي فرهنگ ازار 

 ،موزشي و واحدها  مؤسسات يعط ل قانون موجب به اين ه نظر به  

شاودو  و ماي  داير شده اخذ مجوز قانوني بدون كه و فرهنني و يحق قايي

 مربوطاه  يبل غات و هر نوع فعال ت واسالمي شورا  مجل  9228 مصوب

 ربطذ  از مراجع از اخذ مجوز قانوني و واحدها صرفاً پ  مؤسسات اين

 فاقاد مجاوز قاانوني    صورتخواهد بود و در غ ر اين قانوني جنبه دارا 

شود خواهند شد لذا مقرر مي كالهبردار محسوب در ح م و متتلك ن بوده

 عدآ يا در صورت ها ابالمنامهو هكته ها و نشرياتروزنامه كل ه به مرايب

 واحدها و مؤسسات و يش  ل داير بر يسس   و قانوني مجوز رسمي ارايه

 و واحدها اك داً خوددار  مؤسسات اين خصوصدر يبل غ از هر نوع قِفو

 شود.

 

 تهران عمومي دادگاه 110 شعبه دادرس
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 مراكز فعال ت ا وحنه ها، حداد ايايزا اات

 9آزاد كشنر هايآمنزش مجري
 

 مؤسساه »ياا   «،موزشاناه » مصاوبه  در ايان  ،زاد كاه  مركز ،موزشاي   -9 ماده 

افراد عالقمند  و ،موزش منظور يرب ت به كه است شود م انيمي نام ده «،موزشي

 منجار باه   ،ن هو بيفني ها مهارت و يا كسب و يتصصي علمي يوان افزاي  به

 و هنجارها  شؤون در كشور گرددو براساس رايج يحص لي رسمي صدور مدرك

 ياسا    ياا حقاوقي   افراد حق قي يوسط مصوبه اين مقررات و با رعايت اسالمي

 گردد.مي

 هاا  كاالس  برگزار  ،زاد در قالب ،موزشي ها صدور مجوز فعال ت  -2 ماده 

 و ،موزش ا و كن ور م ايبه،زمون و كن ورو برگزار  و يقويتيو ي درسيجديد 

از  و پارورش  ،موزش وزارت مصوب دروس سرفصل براساس خارجي ها زبان

 عناوان  يحات  حضور و غ ر حضور  صورت به دانشناهاز  يا قبل مبتد  سطح

و  ،ماوزش  وزارت و اخت ارات بر ،نها از وظاير ،زاد و نظارت علمي ،موزشناه

 باشد.مي پرورش

 ،ماوزش  هاا  دوره ،زاد در قالاب  ،موزشاي  ها صدور مجوز فعال ت  -3 ماده 

 دوره بااالير از ساطح   مادت كويااه  و كااربرد   يتصصي ها ،زاد و دوره عالي

 كارشناساي  هاا  دوره كن اور بارا    هاا  كاالس  برگزار  و همچن ن متوسطه

 عاالي  ،ماوزش  هااو مؤسساات  در دانشناه ارشد و دكتر  و كارشناسي ناپ وسته

،زاد و  عاالي  ،ماوزش  مؤسساه  عنوانيحت و پزش ي غ رپزش ي گروه به مربوط

و  و يحق قاات علاوآ  وزارت و اخت اارات  مورد از وظااير  بر ،نها حسب نظارت

 باشد.مي پزش ي و ،موزش و درمانبهداشت و وزارت فناور 
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از  يا قبل مبتد  از سطح خارجي ها زبان ها صدور مجوز ،موزش  -9 يبصره 

 عالي ها دوره و برا  و پرورش ،موزش وزارت و اخت ارات از وظاير دانشناه

 باشد.  مي و فناور  و يحق قاتعلوآ وزارت ( بر عهده)دانشناهي

 مؤسساايي  صدور مجوز برا  به نسبت ماه 1 مدت مزبور حداكثر ظرف وزاري ن 

نمايناد.    انادو اقاداآ  داده يطب ام  ماورد نظار ،ناان    خود را با شرايط وضع ت كه

 [فرهنني انقالب عالي شورا  81/98/9229 مور  392 جلسه مصوب اصالح ه]

و دار مانناد هتال   يتصصاي  - كااربرد   هاا  سرفصل مراكز برا   -8 يبصره 

و ارشااد   فرهناگ  باياد از وزارت  و... و جهااننرد  و خبرنناار  ار ننا روزنامه

 مجاوز و ضاوابط   از يتلار  منظاور پ شان ر    نمايند. به مجوز دريافت اسالمي

 جلساه  مصاوب  اصاالح ه ]نمايد.  اقداآ ابهاآ رفع به و نسبت را بازننر  نظارت

 [فرهنني انقالب عالي شورا  81/98/9229 مور  392

 فراگ ار   هاا  دوره ،زاد در قالاب  ،موزشي ها  تصدور مجوز فعال  -3 ماده 

 يحت مشاغل ،موزشي مهارت استانداردها  براساس مع ني و رشته و حرفهمهارت

 و اخت ارات بر ،نها از وظاير ،زاد و نظارت ا و حرفه فني  ها،موزشناه عنوان

 باشد.كشور( مي ا و حرفه فني )سازمان كار و امور اجتماعي وزارت

 سا   سي ،زاد متقاضاي  هاا  مراكاز ،ماوزش   مؤسس ن كه صوريي در  -1 ماده 

مجوز  باشند كسب متتلر ها در زم نه ،موزش برا  وند منظوره  ها،موزشناه

 .است الزامي ربطذ   هادستناهاز  از هر ي 

دائار   بارا   و مجاوز   ،زادو موجب مركز ،موزش ي  مجوز به :  اعطا يبصره 

 اصاالح ه ]گاردد.   دينار نماي   شهر يا شهرها  در همان يا شعبات شعبه نمودن

 [فرهنني انقالب عالي شورا  81/98/9229 مور  392 جلسه مصوب

 در صاورت  نتشار كشاور فقاط  و جرايد كث راال و مطبوعاتصداوس ما   -2 ماده 

مجااز   ويژه ها برابر فرآ ربطذ  ها از وزاريتانه هر ي  و معرفي رسمي يسي د

اخذ مجوز  به ملزآ يا مؤسس ن باشند و مؤس مي يبل غايي و انتشار ،گهي يبل غ به

 باشند.مي مربوط از وزاريتانه الزآ

و نهادهاا و  هاا ساازمان هااو  و وزاريتانهو حقوقي حق قي اشتاص كل ه  -1 ماده 

باشاند  ،زاد ماي  ها ،موزش متتلر ها در رشته فعال ت متقاضي كه هاييارگان
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و  برابار ضاوابط   رباط ذ  را از دستناه در هر رشته فعال ت موظكند مجوز رسمي

 و ن ارو   مجاز باوده ،نها غ ر فعال ت صورت غ ر ايننمايندو در  دريافت مقررات

و  ،موزشاي  و واحادها   مؤسساات  يعط ال  قانون بر طبم است موظر انتظامي

 2/91/28 )مصاوب  دائار شاده   اخذ مجوز قاانوني  بدون كه و فرهنني يحق قايي

( وزياران  ه ست 92/2/22 )مصوب ،ن اجرايي نامه،ي ن( و اسالمي شورا  مجل 

 رسا دگي  را جهات  خاط ان و پرونده را يعط ل ،نان ضاء فعال تو عنداالقت اقداآ

 دهد. ارجاع صالحه دادگاه به

 

 سيد محمد خاتمي       

 فرهنگي انقالب عالي شوراي جمهور و رئيس رئيس        
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 9آزاد هنري هايبر آمنزشگاه ا وظار  تأا س ضنابط
 

و ياا   «،موزشاناه » مصاوبه  در ايان  كه ،زاد هنر  ،موزشناه  -9 ماده 

منظاور   باه  شود كهمي قاطال م اني شود بهمي نام ده «،موزشي مؤسسه»

 )هنرهاا   هنر  ها از رشته ي ي عالقمند به هنرجويان و ،موزش يرب ت

و نمايشاي  و هنرهاا  انقالباي  هاا  و سرود و ،هنگو خوشنويسي يجسمي

 و شائون  ضاوابط  و هنارو براسااس   فرهناگ  اشاعه ( برا سنتي هنرها 

 يسسا    ياا حقاوقي   افراد حق قي يوسط ضوابط اين و با رعايت اسالمي

 /دش8193 شماره كشور )ابالغ ه فرهنني س است اصول گردد. رعايتمي

 و مراحال  ساطوح  ( در كل هفرهنني انقالب عالي شورا  8/1/29 مور 

 . است الزامي ها،موزشناه فعال ت

 نمايد. يواند فعال تمي هنر  زم نه ينها در ي  هر ،موزشناه  -9 يبصره 

باياد   هنار   متتلر ها ،موزش برا  منظورهوند مؤسسات  -8 يبصره 

 اخذ كنند. جوز جداگانهم ،موزشي ها از زم نه هر كداآ برا 

مجاوز   باياد بارا    دولتاي  هاو و نهادهاا  وزاريتانه كل ه -2 ماده يبصره

 يقاضاا   و ارشااد اساالمي   فرهنگ تراز وزا هنر  ها ،موزش فعال ت

 نمايند.  صدور پروانه

مجاوز و   متن دق م بايد با رعايت يبل غايي ها و ،گهي اوراق  -88 ماده 

 گردد. در مجوز ينظ م مندر  مصوب منحصراً با ق د ناآ
 

 سيد محمد خاتمي      

 فرهنگي انقالب عالي شوراي جمهور و رئيسرئيس      
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، ديني مسابرا  برگزاري ضنابط اجرايي وامهآي و

 9ا هنري فرهنگي
 

 زم نه ،ن طبم كه است فعال تي و هنر فرهنني منظور از مسابقه  -9 ماده 

و دانا   و دارنادگان  و هنر ،ثار فرهنني پديد،ورندگان م ان سالم رقابت

 گردد. مي و هنر فراهم فرهنگ متتلر ها در زم نه استعداد و خالق ت

 با اهداف كه است يش  اليي و هنر فرهنني منظور از مؤسسات  -8 ماده 

و يا وناد قلمارو فرهنناي    در ي  فعال ت برا  و هنر  و مقاصد فرهنني

 2 در مااده  برشامرده  و دينار موضاوعات   و مطبوعاايي و سا نمايي هنر 

و راكاز مؤسساات  م يسسا    و مقررات ضوابط 3 با ماده و منطبمنامه،ي ن

 نمايند. مي و رسماً فعال تفرهنني ها و انجمن ها كانون

 عباريناد از: مجموعاه   نامه،ي ن مورد نظر اين ها فعال ت انواع  -2 ماده 

 - ننار خاطره - نويسيداستان - نويسيمقاله - و هنر فرهنني سواالت

 –شاعر   سارودن  - نويساي نقاد  - نويساي نمايشانامه  - نويساي نامهف لم

 - علماي  مضاام ن  -كاري اايور   - طراحاي  - خطاطي - نويسيخالصه

 گزين  به مربوط مسابقات همچن ن - يجسمي هنرها  - ورزشي مضام ن

و سااير   موسا قي  اجارا   - ا وناد رساانه   محصاوالت  - ف لم بهترين

 فرهنناي  هاا  و فعال ات  دفتار مجاامع   يشت پ به فرهنني ها فعال ت

 . و ارشاد اسالمي فرهنگ توزار

و ارشااد   فرهناگ  وزارت فرهنناي  هاا  و فعال ت دفتر مجامع  -3 ماده 

 و در ايان  اسات  مساابقات  صدور مجوز برگازار   اصلي مرجع اسالمي
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خواهاد   بارده  ناآ دفتر مجامع عنوان به اختصار از ،ن صورت به نامه،ي ن

 شد. 

هااو  رسانه از طريم با يبل غ كه و هنر  و فرهننيديني مسابقات  -3 ماده 

انتشاار   عموآ دينر در سطح رسانياطالع و يا هر نوع بروشور و جزوات

 . است نامه،ي ن اين مقررات يابدو مشمولمي

و ديني مسابقات برگزار  ضوابط نامه،ي ن اين منظور از ضوابط  -1 ماده 

 باشد.مي و علمي هنر  وفرهنني

 باه  مرباوط  و اعاالن  خبار ياا ،گهاي    و انتشار يا يدوين واپ  -2 ماده 

 از صدور مجاوز برگازار    و قبلنامه،ي ن اين موضوع مسابقات برگزار 

و و مراكاز پسات   هااو ادارات و واپتاناه باشد. نشاريات مي ممنوع مسابقه

مهار   و ممهور به مجوز الزآ موظكند قبالً يعو مراكز يوز جمعي ها رسانه

 نمايند. مطالبه را از متقاضي متصوص

 و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت و يبل غايي مطبوعايي معاونت  -9 يبصره 

دار را عهده جمعي ها رسانه يوسط نامه،ي ن اين اجرا  بر حسن نظارت

 .است
 

 احمد مسجد جامعي                                                     

 و ارشاد اسالمي وزير فرهنگ                                                        

 عمومي فرهنگ شوراي و رئيس                                                         
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 ارم:فصل چه 
 
  ا عناايو  ،ااامي كارگ ريبهقناو و ا مرررا  مربن  به منع

 ب گاوه اصطالحا  

    اسايي، عناورن و اصطمحات ايگانه  رارگينياهقانون يمنوعين 

 اسايي، عناورن و  رارگينياهاجناري قانون يمنوعين  نايهآرين

 اصطمحات ايگانه 

  اسايي ايگانه  ر يور   رارگينياه ستوراليمن اجناري قانون ينع

، يصوگ هافنوشگاك، هاچگونگي استفا ك از آنها  ر سن ر يغازك

 هاي تبليغاتي رشور جلسه ايسن و هشتم رميته ينرزي سازيان
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ا  ، عناايوااامي كارگ ريبه ممننع ت قاون 

 9 ب گاوه اصطالحا 
 

 ي ي عنوان به فارسي زبان و اصالت قوت منظور حك  ا  به  واحده ماده 

 و فرهناگ  و معاارف  اساالآ  عالم دوآ و زبان ايران ملي هويت از اركان

هااو  كشور و ساازمان  و قضايي و اجراييقانوننذار   هادستناهو اسالمي

و  قاوان ن  شامول  كاه  هاايي شركت هو كل  دولتي ها و مؤسساتشركت

هااو  شاركت  و يماامي  اسات  ذكار نااآ   بر ،نها مساتلزآ  عمومي مقررات

 دوآ هبرناما  ( قاانون 88) مذكور در بند )د( يبصاره  ها و نهادها سازمان

هاا و  در گازارش  ب نانه ها و واژه كلمات كار بردن موظكند از به يوسعه

 كنناد و همچنا ن   خاوددار   رسامي  ها و مصاحبههاو ستنرانيم ايبات

 هاا  از بتا   اعام  داخلاي  يول دات هكل  ها بر رو واژه از اين استكاده

 .است شود ممنوعمي كشور عرضه در داخل كه و غ ردولتي دولتي

 و ضوابط اصول بايد بر اساس فارسي و ادب زبان ا  فرهننستان9 يبصره 

كااربرد   كاه  ييهاا واژه مورد ن از با اولويات  ها واژه خود برا  مصوب

 سااز  و يا واژه گزينيواژه مراكز علمي دارند راساً يا با هم ار  عمومي

ارشاد و  كم س ون خود را به ها فعال ت ي بار گزارش ماه كند و هر ش 

 هاا  اير كم سا ون مورد سا  و حسب جمعياريباط و وسايل هنر اسالمي

 نمايد. يقديم اسالمي شورا  مجل 

 معاادل  وضاع  فارساي  و ادب  زبان فرهننستان كه ييهاا  واژه8 يبصره 

 فارساي  ههنوز واژ كه داند و ن ز كلمايينمي ،نها ضرور  را برا  فارسي

 ايان  شامول از  واست نرس ده يصويب به فرهننستان ،نها از سو  معادل

 هستند. مستثني قانون

                                                 
 مجلس شوراي اسالمي   41/4/4731مصوب مورخ  -4
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 ،موزشاي   هادستناهو  پزش ي و علوآ علوآ ها ا  فرهننستان2 يبصره 

م لكناد در   و فرهنناي  علمي ها و دينر سازمان هادانشناهو و پژوهشي

 پ شنهاد  ها كنند و واژه اقداآ يتصصي ساز و واژه گزيني واژه هزم ن

 برسانند. فارسي و ادب زبان فرهننستان صويبي خود را به

 هدر زم نا  فارساي  و ادب زباان  فرهننساتان  كاه  در موارد   ا 3 يبصره

و مراكاز   هاا دستناه خواستار هم ار  يتصصي ساز و واژه گزينيواژه

و مراكز موظكند با  هادستناه باشدو اين و فرهنني و صنعتيو ،موزشيعلمي

 كنند. هم ار  فرهننستان

 و يجاار   و خادمايي  يول د  ها و اماكنهاو كارگاها  كارخانه3 يبصره 

و  يول ادات  اساامي  قانون اين ابالم از ياريخ دو سال مدت موظكند ظرف

 غ رب ناناه  هاا  هاا و واژه نااآ  خود را به اماكن ناآ سال ي  مدت ظرف

 برگردانند.

 هاا و سااير مطبوعاات   و نشرو روزنامه هاو مراكز طبعا  واپتانه1 يبصره 

و  فرهنگ و وزارتيتلر هستند و در صورت قانون اين رعايت به م لر

با ،نها رفتاار   قانون هم ن هشتم يبصره مطابم است موظر ارشاد اسالمي

 كند.

 از باه  اسات  موظار  اياران  اساالمي   جمهور  صداوس ماا  2 يبصره 

 زبان دستور  كند و ضوابط خوددار  ب نانه نوسسنام ها واژه كارگ ر 

 اساالمي  جمهاور    صداوسا ما  نمايدو سازمان مع ار را رعايت فارسي

 مصاوب  ها موظكند واژه واحده مذكور در ماده  هادستناه هو كل  ايران

كاار   ماوارد باه   در يمامي از ابالم را پ  فارسي و ادب زبان فرهننستان

 ببرند.

 و پ شه مراكز كسب كاالها و صاحبان كنندگانا يول د و يوزيع 2 يبصره 

 زيار مح اوآ   هاا  مجاازات  به يري ب به قانون از اين يتلر در صورت

 خواهند شد:
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 وارشاد اسالمي گفرهن وزارت يوسط ا  اخطار كتبي الر 

 از اعاالآ  پا   و عنااوين  ها و يغ  ر اساميو نشانه عاليم ا  يعويض  ب 

  هاا دساتناه كشاور ياا    وزارت يوسط و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت

 .متتلر هبا هزين ربطذ 

 كار محل موقت ا  يعط ل   

 كار هد ا  لغو پروان 

 باه  از عاليام  و استكاده از نصب است موظر انتظامي ا  ن رو 1 يبصره 

 نمايد. جلوگ ر  و صنوف مراكز يول دو يوزيع يوسط ب نانه و خط زبان

از  پا   دو مااه  مادت  ظارف  قاانون  اين اجرايي هناما  ،ي ن91 يبصره 

 وزياران  ه است  يصاويب  به دولت فرهنني با پ شنهاد كم س ون يصويب

 خواهد رس د.
            

   نوري اكبر ناطقعلي                

 اسالمي شوراي مجلس رئيس         
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 ،ااامي كارگ ريبه ممننع ت قاون  اجرايي وامهآي و

 9ب گاوه ا اصطالحا  عناايو
 

 نامه،ي ن در اين شده استكاده ها و واژه و اصطالحاتيعارير  -9 ماده 

 باشد:زير مي شرح به

 و اصطالحات و عناويناسامي كارگ ر به ممنوع ت :  قانونقانون - الر 

 9223 مصوب ب نانه

 فارسي و ادب زبان :  فرهننستانفرهننستان - ب 

 مع ن يا جا  مع ن شتپ نام دن برا  كه است :  اسميخاص اسم -   

 رود.كار مي به يا و ز مع ن

 هاا  صاورت  يا باه  نوشتار  ها :  نشريهو ساير مطبوعات روزنامه -د  

 و در زم ناه رديار  و شاماره  و ياريخ ثابت با ناآ مستق م طوربه دينر كه

انتشاار   مجاز باه  88/98/9213 مصوب مطبوعات انونق براساس گوناگون

 باشند.مي

 باا امضاا    كاه  رسمي ها ها و نامه: گزارشم ايبات ها وگزارش -اه 

 شوند.مي ارسال در قانون مندر   هادستناه نمسؤوال

 قاوا   روساا   هو مصااحب  اني: ساتنر رسامي  هو مصاحب ستنراني -و 

كشاور و   عاالي  دياوان  ساا  ؤجمهورو رري   و معاونانوزيرانو گانهسه

 شاورا   مجلا   كشاورو نماينادگان   كال  و دادستانادار  عدالت ديوان

 و فرماندهان و اري  پاسداران سپاه مشترك ستادها  و فرماندهاناسالمي

 ن رو  هفرماند و اري  هگانسه و ن روها  پاسداران سپاه هپنجنان ن روها 

                                                 
 ت وزيران  أهي 44/2/4738مصوب مورخ  -4
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و عالي ،موزش ها ها و مؤسسهدانشناه سا ؤو روزيران و معاونانانتظامي

 .و افراد همتراز ،نان دولتي  هاسازمان كل و مديران ساو معاونانؤر

 ها كشور و سازمان و قضايي و اجراييقانوننذار  ها دستناه  -8 ماده 

 هاا  و شاركت  يا يابعاه  و وابستهزير پوش  ها شركت ،نها و به وابسته

زير  نحو  به كه دولتي مديريت يا دارا  شده يا مصادره شده و مليدولتي

 شوند و ياا باه  مي اداره دولتي ها ها يا سازماناز وزاريتانه ي ي پوش 

از  متيند يا قسا كنمي كشور استكاده كل عمومي هاز انحاء از بودج نحو 

 شامول  كه ييهاها و شركتكند و مؤسسهمي م نسي را دولت ،نان بودجه

 جمهور   صداوس ما مانند سازمان است ذكر ناآ بر ،نها مستلزآ مقررات

 صنايع و نوساز  گسترش و سازمانايران نكت ملي و شركتايران اسالمي

 هواپ مايي و شركتايران متابرات و شركتايران ملي صنايع و سازمانايران

 هاا و نهادهاا   ها و مؤسساه شهردار  و همچن ن ايران اسالمي جمهور 

 و مشامول عماومي  محاسبات ( قانون3) ماده ذيل يبصره موضوع عمومي

 باشند.مي نامه،ي ن و اين قانون

 ( اين8) ماده موضوع ها ( و دستناه9)مذكور در ماده مقامات  -2 ماده 

و ننار و نامهنويسيرا در گزارش ب نانه ها و واژه موظكند الكاظ نامه،ي ن

 كار نبرند. به رسمي ها و مصاحبه ستنراني

 لام متع ها از واژه بعضي و همچن ن عربي از كلمات دسته ،ن  - 3 ماده 

 جزيي اكنونو هم يافته روا  فارسي از ديرباز در زبان ها كهساير زبان به

از  برگرفته عربي ها و اصطالحاتشود يا واژهمي محسوب فارسي از زبان

 خواني مع ار هم فارسي زبان با بافت كه اسالمي و فرهنگ و معارف متون

 شود.نمي يلقي ب نانه هباشدو واژ داشته و يناسب

 ( بارا  8) مااده  موضوع ها دستناه كه ييهاو ،گهي م ايبات  -3 ماده 

 .است خار  نامه،ي ن اين كنند از شمولمي يه ه ايراني رغ متاطبان
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 خااص  هاا  از زباان  ي ي به فارسي بر زبان عالوه كه افراد   -1 ماده 

و  محلاي  هاا  ا گاوي  يا  اساسي در قانون شده شناخته ديني ها اقل ت

 گوينادو مجازناد از اساامي   ماي  ستن ايران مناطم در بعضي رايج قومي

ها و و مؤسسه محصوالت در نامنذار  يا گوي  زبان ،ن به متعلم خاص

 كنند. استكاده مناطم خود در همان به مربوط اماكن

 دينار باه   كشاورها   ساخت محصوالت خاص ها ناآ يبديل  -2 ماده 

 ناوع  ايان  كاه  هاايي مؤسساه  و يغ  ر اساامي  ن ست الزامي فارسي زبان

 ندارد. كنند ضرورتمي را عرضه محصوالت

كه در ساير كشورها محصواليي با ناآ يجار  خااص   يمؤسساي  يبصره: 

يوانناد در ثبات   گذار  در ايرانو ماي نمايندو در صورت سرمايهيول د مي

پذير و عرضه محصوالت يول دشده در ايارانو باا رعايات    شركت سرمايه

گاذار و نااآ   ساير قوان ن و مقررات مربوطو از ناآ شركت خارجي سرمايه

يجار  خاص محصوالت ياد شده استكاده نمايند و يكاوت و محادوديتي  

 9مشابه داخلي نتواهد بود.برا  يبل غات ايننونه محصوالت با موارد 

 كشاور يوزياع   در داخل كه بر اين و مشروطصادرايي كاالها   - 2 ماده

 .است خار  نامه،ي ن و اين قانون نشودو از شمول

 موضوع ها يا ستناندر نوشته كه ب نانه الكاظ شامل ها عبارت  -1 ماده 

 ياا ب اان   قاول  در نقال  امانات  رعايات  لحااظ  باه  نامه،ي ن و اين قانون

 ذكر ،نها ضرورت و ،موزشي و اجتماعي ياريتي و مقتض ات خصوص ات

 هستند. مستثني نامه،ي ن و اين قانون دارد از شمول

 موظكند به نامه،ي ن ( اين8) مذكور در ماده اصلي ها دستناه  -91 ماده 

 شاورا   باا يشا  ل   نامه،ي ن و اين قانون اجرا  برا  از سمنظور زم نه

و دساتناه  ،ن مقااآ  بااليرين هنمايند رياست به فارسي زبان و يرويج حك 

                                                 
 نامه افزوده شد.هيأت وزيران تصويب و به آئين 23/43/4788. اين تبصره در جلسه مورخ 4
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 و اعاالآ  شناساايي  باه  نسابت  باا فرهننساتان   و اريباط هماهنني ضمن

رود كار مي به ،ن به وابسته و واحدها  دستناه در ،ن كه ب نانه ها واژه

 يارويج  هاا  راه و ياافتن  فرهننساتان  باه  ،ن فارساي  و پ شنهاد معاادل 

خود  متبوع در دستناه فرهننستان يوسط شده يصويب فارسي ها معادل

 كنند. اقداآ

باا ايجااد    اسات  موظر ايران اسالمي جمهور   صداوس ما  -99 ماده 

 اجارا   بارا   سااز  زم ناه  خود ضمن فعلي در يش  الت بواحد مناس

 ب ناناه  نوسسناما  هاا  واژه كارگ ر از به با جديت نامه،ي ن و اين قانون

 هاا  برنامه همع ار را در كل  فارسي دستور زبان كند و ضوابط خوددار 

 اسات  ملازآ  اياران  اساالمي  جمهاور    صداوس مانمايدو  خود رعايت

 در يمامي از ابالم را پ  فارسي و ادب زبان فرهننستان مصوب ها واژه

 كار برد. موارد به

هاو كارگاه به كه نامه،ي ن ( اين8) در ماده ياد شده ها دستناه  -98 ماده 

 هو پروانا  يسسا    هپروانا  و خدمايي و يجار  يول د  هاو اماكنكارخانه

 دهند موظكند پا   مي فعال ت يول د و ادامه هيا اجاز بردار يا بهره كسب

كنناد ياا    ابالم متقاض ان به فعال ت هيول د و ادام هو اجاز از صدور پروانه

 اقاداآ  فارسي ناآ خود و گزين  يا محصوالت مؤسسه يغ  ر ناآ به نسبت

 كنند.

 جديد ،نها )ب ن در كنار ناآ ها و محصوالت انم قبلي ذكر ناآ  - يبصره 

 .مجاز است دو سال ( حداكثر يامدتدو كمان

را  موظكند مكاد قانون زبانفارسي ها ها و نشريهروزنامه هكل   -92 ماده 

در مورد  است كنند. بديهي ها رعايت،گهي خود از جمله مطالب هدر كل 

 خاارجي  زباان  بايد به كه الملليب ن ها ند مناقصهمان خارجي ها ،گهي

 خواهند كرد. اقداآ مربوط مقررات و نشر شوندو طبم واپ
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 خاط  منحصاراً باه   كه ييهاها يا نشانهاز يابلو يانوشته استكاده  -93 ماده 

. اسات  ممنوع الملليب ن ها نشانه استثنا  باشد به شده ينظ م غ رفارسي

 از ،نهاا جلاوگ ر    اساتكاده  هو ادام از نصب است موظر انتظامي ن رو 

 كند.

هاا و  نويساي اسااميو عناوان   استكاده از خط ب نانه برا  معاادل يبصره:  

بناد  كاالهااو امااكنو    ها  فارسي بر رو  يول دات داخليو بستهعبارت

يبل غاايي وساردر   هااو يابلوهاا    هرگونه اعالنو اوراق يبل غااييو ،گهاي  

هاو خودروها و دينر مواردو برا  معرفي و يا ب ان كااربر  كااال و   مغازه

خدماتو ينها در صوريي مجاز است كه انادازه خاط ب ناناه باه لحااظ      

 9( خط فارسي باشد.2/9يناسبو ي  سوآ )

و  مؤسساه  صااحب  م اان  ناآ ي  بودن بر سر فارسي ونانچه  -93 ماده 

 فرهننساتان  يشات پ  نظر پديد ،يادو مرجاع  اختالف مجر   هادستناه

خواهد  نظر خود را اعالآ مجر  ها دستناه درخواست به خواهد بود كه

 كرد.

و استعالآ وصول از ياريخ ماه سه ظرف است موظر فرهننستان  - يبصره 

نظار   اعاالآ  نفرهننساتا  كه يا زماني نمايد در هر حال نظر خود را اعالآ

 نتواهد شد. اعمال ( قانون2) يبصره موضوع ها مجازات است ن رده

 هيا مشااهد  اطالع در صورت وارشاد اسالمي فرهنگ وزارت  -91 ماده 

 متتلار  باه  اخطارياه  طي نامه،ي ن اين( 93و )( 98)د موااز مكاد  يتلر

 كناد ياا رفاع   ماي  يع  ن روز مهلت 93و مورد يا موارد يتلر ب ان ضمن

 نشاده  رفع مذكورو يتلر مدت از پايان پ  گ رد ونانچه صورت يتلر

 يعويض به نمايد يا نسبتمي اعالآ محل انتظامي هحوز را به باشد مرايب

،ياد. در   عمال  باه  الزآ اقداآيغ  ر اساميو عناوين و يا نوشتار ها و نشانه

                                                 
 نامه افزوده شد.به آئين هيأت وزيران مصوب و 27/43/4783. اين تبصره در جلسه مورخ 4
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 اعماال  بارا   قضاايي  مراجاع  از طريام  مراياب  رار يتلار ي  صورت

 خواهد شد. منع   ( قانون2) ( و )د( يبصرهبند )  ها مجازات

موظكناد باا    انتظامي و ن رو  و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت  -92 ماده 

 .نمايد اقداآ نامه،ي ن و اين قانون اجرا  برا  واحد متناسب اختصاص

 جمهور   صداوس ما و سازمانوارشاد اسالمي فرهنگ وزارت -92 ماده 

 هاا  و سااير ساازمان   فارساي  و ادب زباان  و فرهننستان ايران اسالمي

 هاا  زم نه جمعي اريباط وسايل از طريم نحو مقتضي موظكند به ربطذ 

 كنند. را فراهم نامه،ي ن و اين قانون اجرا  و فرهننياجتماعي

 
 

    حسن حبيبي           

 جمهور يسئر اول معاون            
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، ااامي كارگ ريبه منع قاون  اجرايي داتنرالعمل

در  آ  اجرايي وامهآي وا  ب گاوه ا اصطالحا  عناايو

 ا تصااير در تابلنهاي از حراف ااتفاده منرد چگنوگي

 ا... ها، اماكوها، فراشگاهاردرمغازه
 «كشور يبل غايي ها سازمان مركز  كم ته و هشتم ب ست جلسه مصوب»

 

ياا   پ  ره از هر نوع عبارت دستورالعمل :  منظور از يابلو در اين9 ماده 

و اجارا و بار ساردر    طراحاي  شاهردار   فني ضوابط طبم كه است سازه

 ،نهاا بارا    و محوطاه  و اماكن هاساختمان عمومي نما  ا رو ها يمغازه

شود مي مجزا يا يواماً نصب صورت به و يا محصول م ان كاربر  معرفي

 شود.مي اختصار يابلو نام ده به دستورالعمل در اين كه

 هاا  هاا و ساازه  در پ  ره و يصوير مورد استكاده نوشتار  :  متن8 ماده 

و اساامي  كاارگ ر  باه  منع قانون مشمول دستورالعمل اين 9 ماده موضوع

 شاورا   مجلا   93/1/9223 مور  مصوب ب نانه و اصطالحات عناوين

 محتارآ  ه است  91/8/9222 مور  مصوب ،ن اجرايي نامه،ي نو  اسالمي

 باشد.مي وزيران

 منادر   ضوابط مشمول دستورالعمل اين موضوع يابلوها  ه:  كل 2 ماده 

و 92و 98و 99و 91( و مواد )مح طي شهر  يبل غات اجرايي در دستورالعمل

 هاا  كاانون  كار و فعال ات  بر نحوه و نظارت يسس   نامه،ي ن 93و  93

  هاا ساازمان  مركز  كم ته 99/8/9221 مور  مصوب و يبل غايي ،گهي

 باشد.كشور مي يبل غايي

و شاهر   يبل غات و صنعت داخلي از يول دات منظور حمايت :  به3 ماده 

 شاهر   عماومي  از فضاا   استكاده ها هزينه ها موظكند يعرفهشهردار 
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 اوالً يعرفاه  كنند كاه  ينظ م ا گونه را به دستورالعمل اين 9 ماده موضوع

و ثان اً  بوده داخلي محصوالت از دو برابر يعرفه ب   رجيخا محصوالت

 يبل غاايي  يابلوها  يعرفه ب ن منطقي و ابعادو يناسب جوار  هم بر اساس

 برقرار شود. دستورالعمل اين 9 ماده موضوع ها ها يا پ  رهبا سازه شهر 

 باه  ممنوع ات  قاانون  حاده وا مااده  2 يبصره« ب»بند  :  بر اساس3 ماده 

 رعايات  يشات پ  مرجاع  ب نانه و اصطالحات و عناويناسامي كارگ ر 

 است ارشاد اسالمي و فرهنگ و وزارتاز ،ن و يا يتلر و مقررات قوان ن

 به انتظامي كشور و ن رو  وزارت ربطذ  دستناه عنوان ها بهو شهردار 

 باشند.مذكور مي مقررات اجرا  به موظر اجرايي ضابط عنوان

هساتند   هاا موظار  اساتان  و ارشاد اسالمي فرهنگ كل :  ادارات1 ماده 

 يش  ل ضمن دستورالعمل اين ابالم از ياريخ ماه ي  مدت حداكثر ظرف

 مكااد ايان   اجرا  به نسبت كل اداره فرهنني در معاونت مناسب واحد 

و  محال  يا شاهردار   زيباساز  سازمان را به و مرايب اقداآ رالعملدستو

 كنند. اعالآ استان انتظامي ن رو  فرماندهي

و  از قاانون  موارد يتطاي  است موظر 1 :  واحد مذكور در ماده2 ماده 

 ،نرا به و رونوشت اعالآ متتلر به روزه 93اخطار  را ابتدا با ي  مقررات

 باه  برخاورد قاانوني   جهات  اقداآ عدآ كند. در صورت ارسال شهردار 

ماورد   يغ  ار و يطب ام   به نسبت طريم و از ،ن اعالآ محل انتظامي ن رو 

 كند. اقداآ و مقررات با قوان ن خالف

 هننااآ  به است موظر شهردار  زيباساز  يا سازمان :  شهردار 2 ماده 

و  هافروشناهجديد يا  يا اماكن هافروشناه يابلو برا  مجوز نصب صدور

را  دساتورالعمل  خاود را دارناد مكااد ايان     قصد يغ  ر يابلو  كه اماكني

 و اصطالحات و عناويناسامي خصوصدر ابهاآ كنند و در صورت عايتر

 .كنند استعالآ استان و ارشاد اسالمي فرهنگ كل از اداره
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در  شااكي  حقوق و يا موارد نقض ش ايت به منظور رس دگي :  به1 ماده 

و ارشااد   فرهنگ كل در ادارات و ه سييدستورالعمل اين با اجرا  اريباط

 و باا شاركت   استان و ارشاد اسالمي فرهنگ مدير كل رياست به اسالمي

 و نمايناده اساتان  ارشاد اسالمي و فرهنگ كل اداره يبل غات اداره مسؤول

 ن از نماينده و در صورت امور صنكي مجمع يا نماينده بازرگاني كل اداره

 يصام م و  يشا  ل  منطقاه  و شهردار  استان انتظامي شهرو ناح ه شورا 

 .االجرا استو الزآ قطعي ايتاذ شده

 ايان  اجارا   بار حسسان   ظاارت ن  تمسؤول يبل غات كل :  اداره91 ماده 

 دارد. را برعهده دستورالعمل

 گازارش  هار دو مااه   در پايان است موظر يبل غات كل :  اداره99 ماده 

 و باه  را يه ه هااستان و ارشاد اسالمي فرهنگ كل عمل رد خود و ادارات

  هاا ساازمان  مركاز   كم تاه  و ري   و يبل غايي امور مطبوعايي معاون

 كند. كشور يقديم يبل غايي

مذكور بر سار   نامبرده  هاسازمان م ان :  در موارد بروز اختالف98 ماده 

 وزارت يبل غاات  كال  و ادارهدساتورالعمل  اجرا يا يكس ر مكاد ايان  هنحو

 باشد.مي اختالف حل به رس دگي مرجع و ارشاد اسالمي فرهنگ

 مااور  و هشااتم ب ساات در جلسااه ماااده 98در  لعملدسااتورا اياان 

شاد و از   كشاور يصاويب   يبل غايي  هاسازمان مركز  كم ته 9/3/9228

 شود.مغاير لغو مي مقررات و كل هابالم ياريخ

 

 سيد محمد صحفي     

 كشور تبليغاتي هايسازمان مركزي كميته رييس     

 و تبليغاتي اتيامور مطبوع و معاون     

 و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت     
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عدم صدار مجنز وام خارجي ا  وامه درخصنصتصنيب

 هاها ا فراشگاهالت و مغازه
 

نظر به ،ن ه  81/2/9219بنا به يصم م ه ست وزيران در جلسه مور   

 ها با استقالل فرهنني وها و شركتهاو فروشناهاز مغازه ا اسامي پاره

ها و ايران منطبم ن ستو لذا وزاريتانه شئونات جمهور  اسالمي

ها  دولتي مسئول در اين زم نه موظكند از صدور مؤسسات و سازمان

مجوز و يا هرگونه اقدامي كه موجب رسم ت يافتن ناآ خارجي و الي ن 

 گرددو احتراز نمايند.ها  مزبور ميها و شركتها و فروشناهمغازه

 

 ميرحسين موسوي                 

 وزيرنخست            
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 ها ا اماكو عمنمي ا مؤاسا  وامگذاري خ ابا  ا اات
 «شورا  عالي انقالب فرهنني 3/99/12نهم ن جلسه مور   و مصوب ي صدوهكتاد»

وزارت بهداشتو درمان و ،موزش  -)دستناه اجرا كننده: وزارت فرهنگ و ،موزش عالي

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي( -وزارت ،موزش و پرورش -وزارت كشور -پزش ي

 

 االفصل 

شهرها  جمهور  اسالمي ايران ظاهراً و باطناً بايد هر ي  نماياننر  

ياريخ و جغراف ا  يمدن اسالمي باشند و لذا مسئوالن نامنذار  بايد 

ها  بزرگ فرهنني و ادبي و علمي درياريخ المقدور از ناآ شتص تحتي

يمدن اسالمي و همچن ن از ناآ شهرها و اماكن مشهور در اين يمدن 

ها و شهرها و اماكن بايد در درجه اول مربوط كنند. اين شتص ت استكاده

دوآ مربوط به ياريخ و جغراف ا  به ياريخ و جغراف ا  ايران و در درجه 

ها اجماالً عبارت ساير كشورها  اسالمي باشد. در اين راستا يوص ه

 خواهد بود از:

 در هنناآ نامنذار  يناسب اسم و مسمي رعايت شود. -9

اخالقي و ها و اسامي مناسبي كه باعث انبساط خاطر و يلط ر ناآاز  -8

 گرددو استكاده شود.عاطكي مردآ مي

( ها  س اسي و مردمي هم )غ ر از علماء و دانشمنداناز ناآ شتص ت -2

 يوان استكاده كرد.در موارد  مي

به منظور ايجاد پ وندها  س اسي و فرهنني با كشورها  دينر  -3

از ناآ نامنذار  اماكن با نظر وزارت امور خارجه يوان در مي

ها  س اسي و مردمي خارجي يا اسامي اماكن خارجي استكاده شتص ت

 كرد.

و مراكز كار و پ شه خصوصي بايد از ها ها و شركتمغازه -3

گذاشتن اسامي خارجي جداً خوددار  كنندو منر در موارد  كه 
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هنني و علمي و س اسي اين اسامي به منظور ايجاد پ وندها  فر

 انتتاب شده باشد.
مسمي و نامتناسب موجود ن ز الزآ است ها  بيدر مورد يغ  ر ناآ -1

 هايي را يدارك بب ند.شورايي كه در فصل دوآ معرفي خواهد شد برنامه

 

 فصل دام 

ها  اجرايي و نامهبه منظور اجرا  س است نامنذار  كشور و يه ه ،ي ن 

ها و شهرها  هماهنني م ان كل ه مراكز نامنذار  در استانهمچن ن ايجاد 

كشور شورايي مركز  زيرنظر شورا  عالي انقالب فرهنني با يرك ب زير 

 شرح يش  ل شود:و وظاير بدين

 شورا  مركز  نامنذار  مركب خواهد بود از: -ي 

وزير و نماينده هر ي  از وزرا  عضو شورا  عالي نماينده نتست -9

فرهنني و نماينده وزير كشور )اين نمايندگان بايد به مسايل  انقالب

فرهنني و اجتماعي و همچن ن به ياريخ و جغراف ا  اسالمي ،شنايي داشته 

به كار برده  و به ارزش و قدر و اهم ت نامنذار  و ذوقي كه بايد در ،ن

 ود ،گاه باشند.(ش

ا ن ز بر سرپرست سازمان م راث فرهنني كشور كه رياست شورا ر -8

 عهده خواهد داشت.

ادبي  ها نظر در زم نهها  فرهنني كشورو صاحبدو ين از شتص ت -2

و ياريتي و جغراف ا  اسالمي كه از سو  شورا  عالي انقالب فرهنني 

انتتاب خواهند شد. )مدت عضويت ايشان سه سال و انتتاب مجدد 

 ايشان ن ز بالمانع خواهد بود.(

ها  شورا  عالي انقالب شورا  مركز  نامنذار  براساس يوص ه -دو

ها  اجرايي را نامهها  نامنذار  و ،ي نفرهنني )در فصل ي ( س است
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يه ه و يصويب خواهد كرد. در هنناآ نامنذار  اماكن و مراكز و 

 مؤسسات زيرو الزآ است كه از مصوبات شورا  عالي پ رو  شود:

هاو ها و بت ها و شهرستاناستانو بندرها و جزيرههاو مراكز استان

ها و مؤسسات ها  بزرگو دانشناهها و بازارها و كووههاو خ ابانراهبزرگ

هاو مؤسسات يحق قايي و مجامع علمي ،موزش عاليو مدارس و مهدكودك

ها و مراكز بهداشتي و درمانيو و فرهننيو ياالرها  عموميو ب مارستان

ها ها و فرودگاهها و يرم نالها و م دانراكز يكريحي و پاركس نماها ون م

ها و مراكز ها  بزرگو بان هاو كارخانه،هن و پااليشناهها  راهو ايستناه

 ها.و باشناه ورزشي

ها و ضوابط شورا  مركز  پ  از يش  ل موظر است كه س است -سه

ه يه ه و به ستادها  ما 1در ظرف ها  الزآ را برا  نامنذار  نامهو ،ي ن

 ها ابالم نمايد.ها و ارگاناجرايي و مراجع ذيربط در وزاريتانه
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 م:فصل پنج 
 
   مربان  باه   هااي  قناو و ا مرررا  مربن  به وحانه در  آگهاي

 مسكو ا زم و 

    قانون ينع فنوش و واگذاري اراضي فاقف راراني يسالكوني االناي

 اين يسكن  

 اجناري قانون ينع فنوش و واگذاري اراضي فاقف راراني  نايهآرين

 يسكوني اناي اين يسكن  

  الروه قانوني حمارن از پيش صنرفاران واحفهاي يسكوني 

 اجنارالالي قالالانون حمارالالن از پالاليش صنرالالفاران واحالالفهاي   نايالالهآرالالين

 يسكوني 

    اجنارالي قالانون    ناياله آرالين  8اصمحيه  ستوراليمن يوضالو  يالا ك

 يش صنرفاران يسكن حمارن از پ
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قاون  منع فراش ا ااگذاري اراضي فاقد كاربري 

تعااوي مسكو ا هاي سكو به شركتممسكنوي براي امر 

 9خاص حر ري ا حرنقيشااير ا
 

اين قانون هرگونه واگذار  و نقل و  ناالجراء شداز ياريخ الزآ -9ماده  

يعاوني مسا ن  ها  انتقال اراضي به اشتاص حق قي و حقوقي و شركت

هاا   يعاوني مس ن كارمناد  و كاارگر  و يعااوني   ها  اعم از شركت

امار مسا ن در داخال    مس ن كاركنان ن روها  نظامي و انتظاامي بارا    

و شهرها  جدياد موكاول باه اخاذ     ها شهرك و( شهرهامحدوده )قانوني

گواهي مبني بر نداشتن كاربر  معارض و ضوابط ساخت و ساز متناساب  

هدف متقاض ان در اراضي مورد نظر از مراجع ماذكور در ماواد    با ن از و

 باشد.مي ( اين قانون3( و )2)

ضوابط ساختماني و بالماانع باودن نقال و انتقاال ياا       وكاربر  -2ماده  

يعاوني مس ن و اشاتاص  ها  واگذار  زم ن برا  امر مس ن به شركت

ز طريام  حق قي و حقوقي در داخال محادوده )قاانوني( شاهرها باياد ا     

طور كتباي  مصوب يوسعه شهر  بهها  شهردار  مربوط و براساس طرح

 اعالآ و گواهي شده باشد.

يعااوني  هاا   هرگونه نقل و انتقال و واگذار  زم ن باه شاركت   -3ماده 

 ن در خاار  محادوده   مسمس ن و اشتاص حق قي و حقوقي برا  امر 

ها بجز در محدوده )قانوني( شهرها اعم از داخل و يا خار  از حريم شهر

يي كاه طبام مقاررات و براسااس     هاا مصوب شهرها  جديد و شاهرك 

 باشد.مي ممنوع وشوندمي مصوب احداث شده ياها  طرح

                                                 
 مجلس شوراي اسالمي  3/1/4784ب مصو -4
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مصوب ها  احراز وقوع زم ن موردنظر در داخل شهرها  جديد و شهرك

هاا   وابط ساختماني با برناماه ضو يناسب زم ن مذكور از نظر كاربر  و 

 باشد.مي عهده سازمان مس ن و شهرساز  استانمتقاض ان به 

زير را در ماورد  ها  ي ديهسارات ثبت اسناد و امالك موظكند ياد -3ماده  

انجاآ قانوني مراحل يك    باه  و يك    اراضي و امالك ها  يه ه نقشه

 شرح زير اخذ نمايند:

قانوني( شهر و حاريم  )يك    اراضي و امالك در داخل محدوده  –الر 

ها  جامع و هاد  شهر  از شهردار  هر از نظر رعايت مصوبات طرحش

 .مربوط

يك    اراضي و امالك واقع در خاار  از حاريم شاهرها از نظار      –ب 

ا  و در صورت عدآ يه ه ها  جامع ناح هرعايت كاربر  و ضوابط طرح

مرباوط باه    ناماه ،يا ن وابط ضطرح برا  ناح ه مورد نظر از نظر رعايت 

از اراضي و احداث بنا و ياس سات در خار  از محدوده قانوني و استكاده 

از  وه ات وزياران( و اصاالحات بعاد  ،ن    9233حريم شهرها )مصوب 

 .هرساز  استانشسازمان مس ن و 

ها  مرباوط  ي د نقشهسدر داخل محدوده روستاها مرجع يه ه و ي –يبصره 

 .بن اد مس ن انقالب اسالمي است

فرهنگ و ارشاد اسالمي موظر است به كل ه جرائاد و  وزارت  -1ماده  

ها ابالم نمايد قبل از در  هرنوع ،گهي يبل غايي در اريباط باا  ساير رسانه

مجوزها  صادر شده يوسط مراجع موضوع ماده  ويك    و فروش اراضي

دهناده درخواسات و در صاورت    ( اين قانون را حسب مورد از ،گهي3)

نظر وزارت مس ن و شهرساز  )سازمان مس ن  ومدارك مذكور ارايهعدآ 

مربوط( را درخصوص بالمانع بودن يك    و عرضاه   انو شهرساز  است

 زم ن اخذ نمايند.
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يبصاره در جلساه علناي روز      قانون فوق مشتمل بر يازده مااده و يا   

ي شنبه مور  ششم مرداد ماه ي هزار و س صد و هشاتاد و يا  مجلا     

ي د شورا  ننهباان  سبه ي 91/3/9229اريخ شورا  اسالمي يصويب و در ي

 .رس ده است

 
 مهدي كروبي   

 يس مجلس شوراي اسالميئر             
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اجرايي قاون  منع فراش ا ااگذاري اراضي  وامهآي و

هاي فاقد كاربري مسكنوي براي امر مسكو به شركت

 9ري ا حرنقي تعااوي مسكو ا ااير اشخاص حر
 

شاهرك   و)قانوني( و حريم شهر همحدود ونامه،ي نر اجرا  اين د -9ماده 

و هااا مساا وني و شااهر جديااد و محاادوده روسااتا عبااارت از محاادوده

مصوب جاامع و يكصا لي و هااد     ها  باشند كه در طرحمي ييهاحريم

ايجاد شهرك و شهر جديد و طرح هاد  روساتايي باه يصاويب     وشهرها

 س ده باشند.ر ربطذ مراجع قانوني 

 و( قاانون 9منظور از نداشتن كااربر  معاارض موضاوع مااده )     -8ماده 

هاا   رحطا برخوردار  از كاربر  مس وني در محدوده )قاانوني( طبام   

 و شاهرها  جدياد  ها شهركها  يكص لي و هاد  و طرح ومصوب جامع

 باشد.مي

مانناد لازوآ اساتعالآ و نظااير ،ن در      نامه،ي نكل ه مقررات اين  -2ماده 

قاي و حقاوقي اعام از     برا  كل ه اشتاص حق واز زم ن استكاده مس وني

عمومي و دولتي و وابسته به ،نها و همچن ن بن ادها و نهادها   وخصوصي

 .االجرا ستو اوقاف الزآ يبالانق

يك    و افراز اراضي فاقد كاربر  مس وني برا  امر و واگذار  -3ماده 

وابسته به ،نهاا اعام از   دولتي و عمومي و ها  مس ن يوسط يماآ دستناه

و هاا  شاهردار   ون روهاا  نظاامي و انتظاامي   و هاا سازمان وهاوزاريتانه

سساات عماومي   ؤو م يبن ادهاا و نهادهاا  انقالبا    ودولتاي ها  شركت

 وكندمي غ ردولتي و هر نهاد وابسته به دولت كه به واگذار  اراضي اقداآ

                                                 
 ت وزيرانأهي 3/7/4787مصوب مورخ  -4
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ياا خاار  شاهرها    يحت هر عنوان و در هر نقطه از كشور اعم از داخال  

 .ممنوع است مطلقاً

هرگونه واگاذار  اراضاي در داخال منااطم وهارگاناه يحات        -3ماده 

 .مديريت سازمان حكاظت مح ط زيست ممنوع است

هرگونه نقل و انتقال اراضي فاقد كاربر  مسا وني مشاروط باه     -1ماده 

يسل م اقرارنامه كتبي ضمن سند انتقاال در دفااير اساناد رسامي يوساط      

از كاربر  غ رمس وني زم ن و عدآ ام ان ساختن  طالعداير بر ا وال هقلتمن

 مس ن در ،ن خواهد بود.

( 1اراضي غ رمس وني كه به يري ب مقرر در مااده ) ها  كاربر  -2ماده 

قابال يغ  ار يوساط     وگ رناد ماي  مورد نقال و انتقاال قارار    نامه،ي ناين 

و اح اا  اراضاي در    ( اليحاه قاانوني واگاذار    3مااده ) ها  كم س ون

و مراجاع يصاويب    - 9231مصاوب   -ح ومت جمهور  اسالمي ايران 

طرح هاد  و يغ  رات بعاد  ،نهاا نباوده و قباول يقاضااها  متضامن       

و هاا  شهردار  ومربوطها  درخواست يغ  ر كاربر  ،نها يوسط دب رخانه

و مراجاع ماذكور   ها ساير اعضاء و طرح اين يقاضا در جلسات كم س ون

 .ممنوع است

مجاز به واگاذار  زما ن بارا  امار      هايي كه قانوناًهكل ه دستنا -2ماده 

يااريخ و   وموظكند شاماره  وباشندمي مس ن به اشتاص حق قي و حقوقي

متن پاسخ استعالآ دريافت شده از مراجاع مقارر در قاانون را دايار بار      

ررات برخوردار  زم ن مورد واگذار  از كاربر  مس وني و ضوابط و مق

 طور كتبي نمايند.به وكنندگانمتناسب با يعداد استكاده

وابط و مقررات ساختماني ،ن ضكنندگان كاربر  زم ن و الآعاست -1ماده 

لكند نقشه موقع ت زم ن در مق اس مناسب طبم ساند مال  ات نشااني     م
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زم ن و ساير مشتصايي كه اظهاارنظر يوساط مرجاع ماورد اساتعالآ را      

 به مراجع مورد استعالآ مربوط ارايه دهند.نمايد مي ه لسي

مراجع مورد استعالآ م لكند ظرف ده روز پ  از وصاول ناماه    -91ماده 

دفترخانه اسناد رسمي يا مراجع واگذاركننده زم ن نسبت به صدور پاساخ  

 .استعالآ اقداآ نمايند

م لكناد   همراجع استعالآ شاوند  ودر صورت كامل نبودن مدارك –يبصره 

كسار  مادارك را باه دساتناه      وظرف پنج روز از ياريخ وصول استعالآ

 كننده اعالآ نمايند.استعالآ

و امالك واقع ها مورد زم ن مس ن و شهرساز  درها  سازمان -99ماده 

در داخل محادوده  ها و شهرها  جديد و شهردار ها در محدوده شهرك

اجراياي  ها  قشهنمصوبات و  دريافت شده را براساسها  استعالآ وشهر

يكصا لي و هااد  ،نهاا پاساخ خواهناد داد. در ماورد        وجامعها  طرح

يكص لي و وقاوع  ها  در صورت فقدان طرح وشهرها  دارا  طرح جامع

يي كاه موقع ات كلاي ،نهاا بارا       هاا يقريبي زم ن در مجااورت زما ن  

براسااس   واناد ب ناي گردياده  عمومي و خدمايي شهرها پ  ها  كاربر 

 مصوبات شورا  عالي شهرساز  و معمار  ايران عمل خواهد شد.

و ياا در  هاا  در صورت وجود يا داير شدن شهردار  در شهرك –يبصره 

الآ موضوع اين مااده  عپاستنويي به است ويماآ يا بتشي از هر شهر جديد

 مزبور به انجاآ خواهد رس د.ها   رداريوسط شه

قال اراضي برا  امر مسا ن اعام از رسامي و    در نوع نقل و انت -98ماده 

عاد  در داخل محدوده روستاها منوط باه اساتعالآ از ده اار  مرباوط     

براساس طرح هاد  مصوب با هم ار  بن اد مس ن انقالب اسالمي و در 

از بن اد مس ن انقالب اسالمي محل خواهد  وصورت عدآ يش  ل ده ار 

ده حسب مورد در صاورت وجاود   با هم ار  بن اد ياد شها ده ار  .بود
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طرح هاد  روستايي براساس طرح مصوب ماذكور و در صاورت عادآ    

كااربر  و ضاوابط سااختماني     وهاد  طبم عرف محال ها  وجود طرح

 مربوط را اعالآ خواهند نمود.

هاا   موظكند اساتعالآ ها مس ن و شهرساز  استانها  سازمان -92ماده 

يك  ا   هاا   هشا امالك در مورد نق دريافت شده از ادارات ثبت اسناد و

به جاز روساتاها( را از   ك واقع در خار  از حريم شهرها )اراضي و امال

و در صورت عدآ ا  جامع ناح هها  بر  و ضوابط طرحرنظر رعايت كا

مربوط باه   نامه،ي نيه ه طرح برا  ناح ه موردنظر از نظر رعايت ضوابط 

استكاده از اراضي و احداث بنا و ياس سات در خار  از محدوده قانوني و 

 و اصالحات بعد  ،ن پاسخ دهند.ها حريم شهر

1 

1 

1 

يك    ها  در  شماره ياريخ و ناآ صادركننده مجوز در ،گهي -92ماده 

هاا  فاقاد   و فروش اراضي موضوع اين قاانون الزاماي اسات و ،گهاي    

و ساير  صداوس ماواپ و يبل غ در مطبوعات  بلغ رقا ومشتصات مذكور

باشند و وزارت فرهنگ و مي ها  گروهي و نصب در اماكن عموميرسانه

ارشاد اسالمي اقدامات الزآ را در جهت يحقام ايان موضاوع باه عمال      

هرسااز  ن از موظار اسات هرگوناه      شخواهد ،ورد و وزارت مس ن و 

 يتلر از اين ماده را پ ن ر  نمايد.

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور وزارت بازرگااني و وزارت   -91ماده 

هاا   ها  مقتضاي باه يماامي بننااه    يعاون م لكند حسب مورد به روش

هاا  يعااوني   كترر اسناد رسمي و شا يدفاو تمعامالت امالك و مستغال

نامه و نظاير از ينظ م مبايعهو ( قانون1جرا  مكاد ماده )اابالم نمايند كه در 
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ها  يك    مصاوب  هشها  موضوع اين قانون كه فاقد نق،نها برا  زم ن

 خوددار  نمايند. مرجع قانوني است اك داً

وزارت بازرگااني و وزارت يعااون موظكناد حساب ماورد در       –يبصره 

ها  معامالت يوسط بنناه نامه،ي نصورت مشاهده يتلر از قانون و اين 

ت گزارش از سو  وزارت مسا ن  ها  يعاوني و يا دريافمل ي و شركت

و شهرساز  مبني بر وقوع يتلر برخورد الزآ را با متتلكان باه يري اب   

 برابر قانون نظاآ صنكي و قانون يعاون به عمل ،ورند.

وزارت مس ن و شهرساز  در اجرا  صح ح قانون به محاض   -81ماده 

پ  از احراز ،ن متتلكان را  نامه،ي ناطالع از وقوع يتلر از قانون و اين 

  مقتضاي باه   أهمراه ادله و مدارك مربوط جهت رسا دگي و صادور ر  

مراجع صالح قضايي معرفي و يا حصول نت جه مرايب را پ ن ر  نموده و 

ت ايوانند ابطاال اقادام  مي ربطذ همچن ن وزارت مذكور و ساير مراجع 

جبران خسارت وارد شاده باه    زخالف اعاده وضع ت به حالت سابم و ن 

 .دولت را مطابم مقررات مربوط از مقامات قضايي درخواست نمايند

ت  مساؤول دب رخانه شورا  عالي شهرساز  و معمار  اياران   -89ماده  

را بار عهاده خواهاد     ناماه ،ي ننظارت عالي بر حسن انجاآ اين قانون و 

 .داشت

 

 محمدرضا عارف                   

 جمهورمعاون اول رييس                         
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 يقاونو اليحه

 9مسكنوي ااحدهاي خريدارا از ا ش حمايت
 

 ازار  مسكو ا شهراازي

اليحه قانوني حمايت از پ   خريداران واحدها  مس وني كه در جلساه  

به يصويب شورا  انقالب جمهور  اساالمي اياران    92/91/9232مور  

 گردد.ابالم مي رس ده است به پ وست

باه منظاور    اليحه قانوني حمايت از پ   خريداران واحادها  مسا وني  

جلوگ ر  از ايالف حقوق پ   خرياداران واحادها  مسا وني كاه باه      

پردازنادو مااده   عنوان پ   پرداخات ماي  ها مبلغي را بهسازندگان شهرك

 گردد:واحده زير يصويب مي

هاا و ياا   ها  سازنده شهركشركتها به پرداختكل ه پ   –ماده واحده 

ها  ساختماني ب   از ده دستناهو از خريداران بايد باه حساابي   مجموعه

در بان  مس ن به ناآ همان شركت واريز گاردد و بانا  باا يوجاه باه      

عمل ات ساختماني از ،ن حساب به شركت وجه پرداخت نماياد  پ شرفت 

 را ندارند.ها حم وصول مستق م پول از پ   خريداران و شركت

سازندگان قبل از افتتاح حساب در بان  مسا ن باياد طارح     -9يبصره  

طرف مقامات ذيصالح را به ضام مه نموناه قارارداد     شده از يسي دكامل 

 خريداران به بان  يسل م نمايند.

عرصه و اع ان طرح و منابع مالي مربوط يا م زان ارزش طلاب   -8يبصره 

خريداران و بان و قبل از انتقال قطعي واحدها  مس وني باه پا     پ  

                                                 
 23/43/4731 ااه 41332/ ت  42441شماره و تاريخ ابالغ:  -4
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قوقي قابال ياسم ن نباوده و فقاط     خريدارانو يوسط اشتاص حق قي و ح

 كنندگان منابع مالي طرح ون ن حقي را خواهند داشت.م نيس

اجرايي اين قانون يوسط وزارت مس ن و شهرساز  و  نامه،ي ن -2يبصره 

ستر  يه اه و باه يصاويب شاورا  انقاالب      بان  مس ن و وزارت دادگ

 خواهد رس د.

 

 شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران 
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 قاون  اجرايي وامهآي و

 9مسكنوي ااحدهاي خريدارا از ا ش حمايت
 

 پ شنهاد مشاترك  بنا به 92/91/9223 مور  در جلسه وزيران ه ست  

 و وزارتو شهرساز  مس ن وزارت 91/2/9223 مور  1123/911 شماره

 قانوني اليحه واحده ( ماده2) استناد يبصره و به مس ن و بان  دادگستر 

 نامهي ن،ا   9232 ا مصوب  مس وني واحدها  خريداران از پ   حمايت

 نمود: زير يصويب شرح را به ياد شده قانون اجرايي

واحاد و   از ده با    مسا وني  هاا  مجموعاه  سازندگان ا  كل ه9 ماده 

قصاد   ناماه ،ي ن اين در اجرا  كه شهر  زم ن و يوسعه عمران ها طرح

 واحادها   فروش پ   و از طريمطرح اجرايي ها از هزينه قسمتي يسم ن

هساتند و   نامه،ي ن اين باشندو مشمول را داشته احداث در دست مس وني

 شوند.مي نام ده اختصار سازندگان به نامه،ي ن در اين پ  از اين

 و نهادهاا  دولتاي  هاا  و شركت هاو مؤسساتوزاريتانه ا  كل ه  يبصره 

 ها و شركت مسلح و ن روها اسالمي انقالب و نهادها غ ردولتي عمومي

خاود   اعضاا   اساتكاده  بارا   مس ن احداث به اقداآ كه مس ن يعاوني

 شوند.نمي نامه،ي ن اين نمايندو مشمولمي

 و دريافت يسي د خود را جهت م لكند طرح سازندگان ا كل ه8 ماده 

 استان و شهرساز  مس ن سازمان به فروشپ   مجوز انتشار ،گهي

 نمايند. يسل م مربوط
 موظكند حداكثر ظارف  هااستان و شهرساز  مس ن  هاسازمانا  2 ماده 

اساناد و   باه  منضم سازنده م توب درخواست از دريافت روز پ  پانزده

                                                 
 هيات وزيران   47/43/4731مصوب مورخ  -4
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 ناماه ،يا ن  ( ايان 2) مااده  موضوع اجرايي دستورالعمل طبم الزآ مدارك

 قانوني يا وك ل سازنده به اصالحي نظرات و يا ارايه ي د طرحسي به بتنس

 نمايند. اقداآ و 

 ياد شاده  در مهلت استان و شهرساز  مس ن سازمان ا  ونانچه9 يبصره 

 ده و معادل يا ي صد واحد مس وني ها پروژه اظهار نظر ن ندو سازندگان

و  طاور مساتق م   يوانند باه مي ناخالپ زيربنا  ( متر مربع111/91هزار )

 انتشار ،گهي به اقداآ نامهي ن، ( اين3) با ماده مجوزو مطابم دريافت بدون

 نمايند.

يا پانصد واحد  از ي صد و ي  ها پروژه برا  ياد شده ا  مدت8 يبصره 

 زيربناا   ( متار مرباع  111/31هازار )  پنجااه  و حداكثر معاادل  مس وني

 .است ماه ي  ناخالپ

 و مشتصاات  مجوز انتشاارو محال   شماره است م لر ا  سازنده3 ماده 

واحدها و سااير   يحويل و زمانو يعداد واحدهاو حدود ق متطرح عمومي

ق اد   فروش پ   در ،گهي وضوح و بهمكاد مجوز مربوط را طبم اطالعات

 كند.

قارارداد   مسا ن  بانا   با هم ار  و شهرساز  مس ن ا  وزارت3 ماده 

و خرياداران پا    قِاز حقاو  حمايات  يضم ن در بردارنده را كه ا نمونه

و نماياد ياا خرياداران   و منتشر ماي  باشدو ينظ م مس ن و بان  سازندگان

 نمايند. را ينظ م و قرارداد مربوط،ن بتوانند بر اساس و بان  سازندگان

ياا   الحسانه قارض  جار  )حساب سابيح است م لر ا  سازنده1 ماده 

 نماياد. پا     افتتااح  مسا ن  خاود در بانا    نااآ  ( بهمدتكوياه سپرده

 ايان  را باه  مس وني خريد واحدها پ   به مربوط بايد وجوه خريداران

 ينهاا باا اراياه    ياد شاده  از حساب سازنده واريز نمايند. برداشت حساب
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 پروژه و ريالي ف زي ي بر پ شرفت مبني ناظر پروژه مهندس يسي دو  گواهي

 پذير خواهد بود.ام ان

 ( ايان 3) مااده  قرارداد موضوع اساسيواند برمي مس ن ا  بان   صرهيب 

 خريد بدهد. و يسه التخريداران به نامه،ي ن

 درمااده  شده شارها كافي يسم نمنظور اخذ  يوانند بهها ميا  بان 2 ماده 

 22181 شماره يصويبنامه ا موضوع  بان ي اعطايي يسه الت نامه،ي ن( 1)

صاادر   ها يا ضمانتنامه پروژه عرصه ا سند مال  ت  82/98/9218 مور 

 پا    باه  يساه الت  اعطاا   را در هننااآ  ب ماه  مؤسسات از سو  شده

 از يصاويب  پ  ماده اين اجرايي دستورالعملبن رند.  وث قه به خريداران

 شود.مي ابالم مركز  بان  و اعتبار يوسط پول شورا 

 (و يوساط 2) مااده  ا ناستث به نامه،ي ن اين اجرايي ا  دستورالعمل 2 ماده

             شود. مي و ابالم يه ه و شهرساز  مس ن وزارت

                                                  

 حبيبي حسن                                                                                   

 جمهوررييس اول معاون
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 اجرايي وامهآي و 8 ماده منضنع داتنرالعمل اصالح ه

 9مسكنوي ااحدهاي خريدارا  از ا ش حمايت قاون 
 

 81/2/21 مور  92193/911 شماره پ رو دستورالعمل اصالح ه اين  

 خرياداران از پا    حمايات  قاانون  اجرايي نامه،ي ن 2 ماده و در اجرا 

 گردد.مي و ابالممس وني واحدها 

 قصد انتشار ،گهي كه واحد مس وني 91از  ب   سازندگان ا  كل ه9 ماده 

خود را دارناد    احداث در دست مس وني واحدها  فروش منظور پ   به

 محال  اساتان  و شهرسااز   مسا ن   هاسازمان به مراجعه موظكند ضمن

اخذ مجاوز انتشاار    به نسبت 8 مذكور در ماده مدارك و ارايه طرح وقوع

 نمايند. اقداآ ،گهي

 از: صدور مجوز عباريست موردن از جهت ا  مدارك8 ماده 

 زما ن  كاه  )در صوريي زم ن يا قرارداد واگذار  زم ن ا سند مال  ت9 

 باشد(. واگذار شده و عمومي دولتي نهادها  يوسط

 .ساختمان ا پروانه8 

 ايان  2 در مااده  موارد مورد اشااره  متضمن فروش قرارداد پ   ا فرآ2 

 .دستورالعمل

 درصد پ شرفت 21 حداقل بر حصول مبني ناظر پروژه مهندس ا گواهي3 

 .صدور مجوز ،گهي درخواست در زمان پروژه ف زي ي

 ماده به مربوط اطالعات حاو  موردنظر سازنده فروشپ   ،گهي ا فرآ3 

 .دستورالعمل ناي 3

                                                 
 زاده وزير مسكن و شهرسازيتصويب و ابالغ شده از سوي آقاي علي عبدالعلي -4
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 بزرگ ها پروژه برا  صدور مجوز انتشار ،گهي :  در موارد خاصيبصره 

 ملاي  ساازمان  يشات پ  باه  %21كمتر از  ف زي ي پ شرفت دارا  مق اس

اخ رالاذكر   ساازمان  يوسط مديره ه ست از يصويب و پ  و مس ن زم ن

 .خواهد گرفت صورت

و  ينظ م نسته در سه بايستمي كه فروش قرارداد پ   ا  در فرآ2 ماده 

 باشد: شده و يع  ن زير بايد دق قاً مشتپ شود موارد مشروحه مبادله

 و مسااحت  و موقع ات  مورد معامله واحد مس وني كامل ا مشتصات9 

 .طرح ساختمان و اع ان عرصه

يا از  است فروشنده به متعلم  نزم از نظر اين ه مل  مال  ت ا وضع ت8 

 .است شده يه ه يا مشاركت واگذار  طريم

 و افزاي  يعديل و حداكثر درصد ام ان مورد معامله ا بها 2 

 خ ر در يحويلسي و حداكثر درصد ام ان مس وني واحد يحويل ا زمان3 

 .سند مال  ت انتقال زمان و يع  ن

 انجااآ  عادآ  اجارا   و ضامانت  ماورد معاملاه   بها  پرداخت ا نحوه3 

 .خريدار و سازنده پ   يعهدات

و  احتماالي  و يجه زات مصالح نوع درخصوص كلي فني ا مشتصات1 

 .و گرماي  سرماي  س ستم ق د نوع كار با ك ك ت

 .،ن و اجرا  ساز محوطه حدود مشتصات ا يع  ن2 

 .... و  و گازو فاضالببرقو ،ب انشعابات يسم نا 2 

 قرارداد. فسخ ا شرايط1 

 قرارداد.  فسخ در صورت حساب يسويه ا نحوه91 

 .سازنده يوسط ساختمان نواقپ رفع يضم ن دوره ا يع  ن99 

 ها.نامه و ارسال تم ايبا منظور انجاآ به طرف ن دق م نشاني ا يع  ن98 
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نازد   نساته  يا   مااده  قرارداد مذكور در ايان  نسته ا  از سه9 يبصره 

 نزد مرجع بايستن ز مي نسته خريدار و ي  نزد پ   نسته ي  وسازنده

 واحاد فروختاه   شماره كنترل جهت فروش پ   مجوز ،گهي صادركننده

 دد.گر ارسال موجود سازنده واحدها  از كل شده

 و باه  شاده  يه اه  ا قرارداد نمونه كارو فرآ منظور سهولت ا  به8 يبصره 

قرار  و فروشندگان در اخت ار سازندگان كه است دستورالعمل اين پ وست

 نمايند. مذكور استكاده از فرآ يمايل يا در صورت خواهد گرفت

 در  ضامن  فروش پ  ،گهي در فرآ است م لر ا  سازنده3 ماده

و و محال حادود ق مات   همچاون  موارد  مجوز انتشار ،گهي شماره

را ق د  طرح عمومي واحدها و ساير مشتصات يحويل يعداد و زمان

 نمايد.
 2حداكثر  ظرف است موظر استان و شهرساز  مس ن ا  سازمان3 ماده 

 ،گهاي  فارآ  يسي اد  به نسبت 3 ماده موضوع مدارك يحويل روز از ياريخ

 نمايد. اقداآ فروش پ  

از ،غااز   پ  مس ن سازانانبوه صنكي انجمن كه ييهااستانا  در 1 ماده 

نمايدو  اعالآ استان و شهرساز  مس ن سازمان خود را به ،مادگي فعال ت

 ماذكور محاول   انجمان  باه  دستورالعمل اين امر صدور مجوز در اجرا 

 گردد.مي

 ،ن و با اباالم  يه ه يبصره 2بند و  92و  ماده 2در  اصالح ه ا  اين2 ماده 

 يلقاي  ي ان  لام  كاان  81/2/21 ماور   92193/911 شماره دستورالعمل

 گردد.مي
 

 زادهعبدالعلي علي  

 و شهرسازي وزير مسكن    
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 :فصل ششم 
 
  قناو و ا مرررا  مربن  به تبل غ داتگاه فلزياب 

  اناي ساصن، صنرف و فنوش، نگهالفاري قانون ضنورت اصذ يدوز ،

 تبليغ و استفا ك از  ستگاك فلزراگ 

 اجناري قانون ضنورت اصذ يدوز اناي سالاصن، صنرالف و    نايهآرين

  فنوش، نگهفاري، تبليغ و استفا ك از  ستگاك فلزراگ
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، ، خريد ا فراشااخت اخذ مجنز براي ضرار  قاون 

 9فلزياب از داتگاه ا ااتفاده ، تبل غوگهداري
 

از  و اساتكاده  و يبل اغ و ننهادار  و خريد و فروشا  ساخت  واحده ماده 

اخذ مجوز  به كشورو منوط به ورود ،ن و همچن ن فلزياب دستناه هرگونه

 باشد.كشور مي يفرهنن م راث از سازمان

خاود   سازماني خاص وظاير انجاآ برا  اجرايي  هادستناها  9 يبصره 

 باشند.مي مستثني قانون اين از شمول

مذكور  دستناه و مصادره ضبط و بهقانون از مكاد اين ا  متتلكان8 يبصره 

 قصد كشر بهغ رمجاز  در حكار  قِفو دستناه شوند. ونانچهمي مح وآ

و قِفاو  بر مجازات قرار گ رد عالوه مورد استكاده ا ياريتي  فرهنني اموال

 ( قانون318) مقرر در ماده مجازات حب  سال يا سه سال ي  به مري ب

 شود.مي ا مح وآ 8/2/9223 ا مصوب اسالمي مجازات

 احاراز صاالح ت   هنحاو  شاامل  قاانون  اين اجرايي نامه،ي نا  2 يبصره 

 پ  ماه و حداكثر ش و دينر موارد الزآ اعتبار ،ن مجوزو مدت متقاض ان

 پ شانهاد و باه   و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت يوسط قانون اين از ابالم

 خواهند رس د. وزيران ه ست يصويب

روز  علناي  در جلسه يبصره و سه واحده بر ماده مشتمل قِفو قانون  
 مجلا   ي هزار و س صاد و هكتااد و ناه    اسكندماه پانزدهم مور  دوشنبه
 ننهبان شورا  يسي د به 83/98/9221 و در ياريخ يصويب اسالمي شورا 
 .است رس ده

 كروبي مهدي 
 اسالمي شوراي مجلس رئيس

                                                 
 مجلس شوراي اسالمي   41/42/4734مصوب مورخ  -4
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 ازيرا  ه أ  وامه تصنيب
 

 پ شانهاد شاماره   بنا باه  82/8/9228 مور  در جلسه وزيران ه ست  

استناد  و به و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت 88/91/9221 مور  82221/9

و خرياد و  ساخت اخذ مجوز برا  ضرورت قانون واحده ( ماده2) يبصره

 - 9221 مصاوب  - فلزيااب  از دستناه و استكاده و يبل غو ننهدار فروش

 نمود: زير يصويب شرح را به ياد شده قانون اجرايي نامه،ي ن

 

و خريد و ساخت اخذ مجوز برا  ضرورت قانون اجرايي نامه،ي ن»

 «فلزياب از دستناه و استكاده و يبل غو ننهدار فروش

 

 از سو  شده اعالآ ضوابط است م لر و معادن صنايع وزارت  -9 ماده 

 و باه يسسا    اعالم اه  ثبات  هننااآ  كشور را باه  فرهنني م راث سازمان

 نماياد. صادور پرواناه    اباالم  فلزيااب  هاا  دساتناه  سااخت  متقاض ان

 فرهنناي  م اراث  انساازم  موافقت به واحدها منوط اين برا  بردار بهره

 كشور خواهد بود.

 منوط فلزياب ها از دستناه و استكاده و ننهدار خريدو فروش  -8 ماده 

م لكناد   . فروشندگانكشور است فرهنني م راث اخذ مجوز از سازمان به

 م راث مجوز خريد از سازمان كه اشتاصي به را فقط ياد شده ها دستناه

را  فاروش  از بارگ  ا اندو بكروشند و نستهنموده كشور دريافت فرهنني

 م اراث  سازمان به دستناه فني خريدار و مشتصات بر مشتصات مشتمل

 نمايند. كشور ارسال فرهنني
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 از دساتناه  اساتكاده  مجااز باه   و ن از صانوف بازرگاني وزارت  -2 ماده 

 اسكندماه موردنظرو يا پايان  هادستناه ييرا با ذكر يعداد و يوانا فلزياب

خواهد كرد يا در صادور   كشور اعالآ فرهنني م راث سازمان به هر سال

 گردد. بعد لحاظ سال برا  ساخت مجوزها 

 و عالوهنامه،ي ن اين موضوع مجوزها  دريافت متقاضي اشتاص -3 ماده 

 و ضاوابط  ذيال  شارايط  باه  كار و با يوجاه  به اشتغال عمومي بر شرايط

كشورو  فرهنني م راث سازمان از سو  صادر شده در دستورالعمل مندر 

 م اراث  خواهند كارد. ساازمان   مذكور يسل م سازمان خود را به يقاضا 

 و اعاالآ  رس دگي ماه ي  ظرف شده واصل يقاضاها  كشورو به فرهنني

 كرد. نظر خواهد

 .ربطذ  مراجع يسي دمورد  قانوني شغل به اشتغال  - الر 

 استان بازرگاني كل از اداره فلزياب از دستناه استكاده يسي د ن از به  - ب 

 .كسب محل

غ رمجاز يا  حكار  ايهاآ به قضايي مراجع از سو  مح وم ت عدآ  - پ 

و  حق قاي  كشور در مورد اشاتاص  فرهنني با م راث مريبط ساير جرايم

 .حقوقي اشتاص مديران

 كشور. فرهنني از م راث حكاظت ناظر به قوان ن رعايت يعهد به  - ت 

 ساازمان  از اخت اارات  نامه،ي ن اين موضوع صدور مجوزها   - يبصره 

صدور  مذكور در صدور يا عدآ باشد و سازمانكشور مي فرهنني م راث

 .متتار است ،ن

و  اسات  ساال  ي  نامه،ي ن اين موضوع اعتبار مجوزها  مدت  -3 ماده 

رر در مقا  و ضاوابط  ناماه ،يا ن  مكااد ايان   رعايات  باه  منوط يمديد ،ن

كشاور   فرهنناي  م راث سازمان از سو  و مجوز صادر شده دستورالعمل
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غ ار و   را باه  ،ن ياا موقات   دايام  واگذار  مجوز حم باشد. صاحبمي

 را ندارد. استكاده يغ  ر مورد يا محل حم همچن ن

و عماومي  هاا  رساانه  از طريام  فلزياب ها دستناه يبل غ -1 ماده 

باا   فقاط  يبل غاايي  ها و نشر پوستر و ساير روش و واپاتمطبوع

 .كشور مجاز است فرهنني م راث مجوز سازمان
اخذ مجاوز از   به و منوطنامه،ي ن اين موضوع ها ورود دستناه -2 ماده 

 موضاوع  نااظر باه   ساير مقررات كشور و رعايت فرهنني م راث سازمان

 .است

 يا اين از مكاد قانون يتلر علت به كه فلزياب ها دستناه ل هك -2 ماده 

شاوندو در اخت اار   ياا ماي   شده ضبط صالحذ  مراجع و از سو نامه،ي ن

يواند ،نهاا  مذكور مي گ رد. سازمانكشور قرار مي فرهنني م راث سازمان

 مرباوط  مقاررات  مجوز خريد هستندو با رعايت دارا  كه اشتاصي را به

 بكروشد.

از  ناماه ،يا ن  ايان  موضاوع  مجوزها  دارندگان كه در صوريي -1 ماده 

 و مجوز صادر شده و دستورالعملنامه،ي ن مقرر در اين و مقررات ضوابط

 نماينادو مجاوز ،نهاا باه     كشورو يتلار  فرهنني م راث سازمان از سو 

 شود و از يمديد يا يجديد ،نمي يا معلم طالاب ياد شده سازمان يشت پ

 خواهد شد. خوددار 

اناد  مجوز اخذ نموده ربطذ  از ساير مراجع كه اشتاصي كل ه -91 ماده 

از  مااه  سه دارندو م لكند ظرف فعال ت نامه،ي ن و در امور مذكور در اين

دهند.  يطب م نامه،ي ن خود را با مكاد اين وضع ت نامه،ي ن اين ابالم ياريخ

 يسي د و صادور مجاوز از ساو     به منوط اشتاص قب ل اين فعال ت ادامه

 .كشور است فرهنني م راث سازمان
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 وهارگاناه  در منااطم  فلزيااب  ها از دستناه استكاده هرگونه -99 ماده 

جدياد   اخذ اجازه به و منوطزيست ح طم حكاظت سازمان مديريت يحت

 باشد.مي ياد شده از سازمان

خاود   خاص وظاير انجاآ برا  كه اجرايي ها دستناه يع  ن -98 ماده 

كشاور   ريز و برنامه مديريت باشندو با سازمانمي نامه،ي ن مستثنا از اين

 خواهد بود.

 

 محمدرضا عارف 

 جمهوريسري اول معاون  
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 :فصل هفتم 
 
  برخي قناو و ا مرررا  مربن  به تجار  الكتراو كي 
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 قاون  تجار  الكتراو كي
 

قانون يجارت ال ترون  ي كاه در جلساه علناي روز وهارشانبه ماور        

اه ي هزار و س صد و هشتاد و دو مجلا  شاورا  اساالمي    مهكدهم د  

شورا  ننهبان رسا ده و طاي    يسي دبه  83/91/9228يصويب و در ياريخ 

واصل گرديده است باه پ وسات    81/91/9228مور   21831نامه شماره 

 گردد.مي جهت اجراء ابالم

.... 

.... 

 در قناعد تبل غ  –فصل دام  

در يبل غ كاال و خدمات خود نبايد مري ب فعال   كنندگانيسم ن -31ماده  

رياب متاطاب از ح اث    يا يرك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و ياا ف 

 كم ت و ك ك ت شود.

 كنندگاني كه برا  فروش كااال و خادمات خاود يبل اغ    يسم ن -39ماده  

 كنند نبايد سالمتي افراد را به خطر اندازند.مي

كننده باه طاور   بايد به نحو  يبل غ كند كه مصرف كنندهيسم ن -38ماده  

 صح ح و روشن اطالعات مربوط به كاال و خدمات را درك كند. ودق م

در يبل غات و بازاريابي بايد هويات شاتپ ياا بننااهي كاه       -32ماده  

 يبل غات به نكع اوست روشن و صريح باشد.

كنندگان نبايد از خصوص ات وياژه معاامالت باه روش    يسم ن -33ماده  

ويت يا محال كساب   ال ترون  ي جهت متكي نمودن حقايم مربوط به ه

 خود سوءاستكاده كنند.

كننادگان در نظار   دگان بايد يمه دايي را برا  مصارف كننيسم ن -33ماده 

بن رند يا ،نان راجع به دريافت يبل غاات باه نشااني پساتي و ياا پسات       

 ال ترون  ي خود يصم م بن رند.
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عمال  ا  كنندگان در يبل غات بايد مطابم با روياه حرفاه  يسم ن -31ماده  

( اين قانون 21ه )داست كه در ماا  نامه،ي ننمايند. ضوابط ،ن به موجب 

 خواهد ،مد.

 متكرقه –باب ششم 

يبل غ و بازاريابي برا  كودكان و نوجوانان زير سن قاانوني باه    -32ماده 

 ( اين قانون خواهد ،مد.21ا  است كه در ماده )نامه،ي نموجب 

هاا  ماريبط باا يجاارت     است زم نهوزارت بازرگاني موظر  -21ماده  

ي كرده و باا  يباشند شناسامي ثرؤال ترون  ي را كه در اجرا  اين قانون م

خواساتار يادوين    وشورا  عالي فناور  اطالعاات  يسي دپ شنهاد و  ارايه

رباط شاود.   اين قانون يوسط نهادها  ذ ها  نامه،ي نمقررات مربوط و 

ها و مقررات پ  از يصويب ه ات وزيران به مرحله اجرا در نامه،ي ناين 

 خواهند ،مد. 

( ايان قاانون باه پ شانهاد     32( و )31مرباوط باه ماواد )    نامه،ي ن –ب 

بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان ماديريت و  ها  وزاريتانه

 ريز  كشور يه ه و به يصويب ه ات وزيران خواهد رس د.برنامه
.... 

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و ي  ماده و هكت يبصره در جلسه علني روز 

وهارشنبه مور  هكدهم د  ماه ي هزار و س صد و هشاتاد و دو مجلا    

شورا  ننهبان  يسي دبه  83/91/9228شورا  اسالمي يصويب و در ياريخ 

 رس ده است.

 مهدي كروبي        

 رييس مجلس شوراي اسالمي        
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 :فصل هشتم 
 
 مرتبط با تبل غا ( وگاهي به قاون  وظام صنفي كشنر(  

  وعيالالن صصالالوا يمنقالالانون نظالالام صالالنفي رشالالور  ر    91يالالا ك

 رشي فنوش راال از طنرقه قنعهپيش

  رننفكقانون حمارن از يصنو 4يا ك 

 رننفگانيصنوحقوق ( قانون حمارن از 4)اجناري يا ك  نايهآرين 
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 وظام صنفي كشنرقاون  
 

قانون نظاآ صنكي كشور كه در جلسه علني روز ي شنبه مور  ب سات و   

وهارآ اسكند ماه ي هزار و س صد و هشتاد و دو مجل  شاورا  اساالمي   

ي طا شورا  ننهبان رسا ده و   يسي دبه  82/98/9228يصويب و در ياريخ 

باه پ وسات    وواصل گردياده اسات   92/9/9222مور   9822نامه شماره 

 گردد.مي جهت اجراء ابالم
 

 فصل اال تعاريز  

 ونظاآ صنكي: قواعد و مقررايي است كه امور مربوط به ساازمان  -9ماده  

دود و حقوق افراد و واحدها  صنكي را طبم ايان  ح واخت ارات ووظاير

 كند.مي قانون يع  ن

: هار شاتپ حق قاي ياا حقاوقي كاه در ي اي از        فرد صنكي -8ماده  

خادمات و   ويوزيع وفروش وخريد ويبديل وصنكي اعم از يول دها  فعال ت

ور و صااحب حارف و   عناوان پ شاه  گذار  كند و بهخدمات فني سرمايه

خواه به شتصه يا با مباشرت دينران محال كسابي دايار ياا      وشغل ،زاد

محصول ياا خادمات    ووس له كسبي فراهم ،ورد و يماآ يا قسمتي از كاال

ور مستق م يا غ رمستق م و باه صاورت كلاي ياا جزئاي باه       طخود را به

 شود.مي فرد صنكي شناخته وكننده عرضه داردمصرف

از شمول ايان قاانون مساتثني     وصنوفي كه قانون خاص دارند –يبصره  

 هستند.

.... 

.... 

 

 : 92ماده 
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.... 

.... 

محصوالتو  هتر  دربار: افراد صنكي مجاز ن ستند برا  جلب مش8يبصره 

صورت طبم مااده  غ ر اين ماتو برخالف واقع يبل غ كنند. دركاالها يا خد

 اين قانون با ،نها رفتار خواهد شد.  *(12)

فروش كاال از طريم قرعه كشي ممنوع است. مري ب ن عالوه بار   :11ماده 

ا  معادل سه برابر مبالغ دريافتي مح اوآ  جريمهجبران خسارت واردهو به 

 .خواهند شد

.... 

.... 

قانون فوق مشتمل بر نود و ش  ماده و نود و دو يبصره در جلسه علناي  

روز ي شنبه مور  ب ست و وهارآ اسكندماه ي هزار و س صاد و هشاتاد و   

 يسي اد باه   82/98/9228دو مجل  شورا  اسالمي يصويب و در يااريخ  

 شورا  ننهبان رس ده است.
 

 مهدي كروبي      

 اسالميرييس مجلس شوراي   

 

 

 

 

 
 

هزار تا متخلفين از اين ماده بايد جريمه نقدي از دويستذكر شده است  38در ماده  *

 پانصدهزار ريال را در هر بار تخلف بپردازند. 
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 9كنندگا مصرف حرنق قاون  حمايت از 7ماده 
 

.... 

.... 

 بيه اطالعات نادرست كه موجب فريخالف واقع و ارا غات يبل -2ماده 

  هارسانه ويجمعاريباط ليوسا ميكننده از جمله از طراشتباه مصرف اي

 . باشديشودو ممنوع م يغاي يبل  هاو برگه يگروه

  با هم ار يماده يوسط وزارت بازرگان نيا ياجرائ نامهني يبصره ا ،     

 و به ه حداكثر ظرف مدت ش  ماه يه يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 .د خواهد رس رانيوز ست ه بييصو

.... 

.... 

قانون فوق مشتمل بر ب ست و دو ماده و پانزده يبصره در جلسه علني در 

مجل  شورا  اسالمي يصويب و در ياريخ  93/2/9222وهارشنبه مور  

 به يسي د شورا  ننهبان رس د. 82/2/9222

 

 علي الريجاني

   رئيس مجلس شوراي اسالمي        

                                                 
 مجلس شوراي اسالمي 4788. مصوب سال 4
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 قاون  حمايت از  «7»ماده اجرايي  وامهآي و

 كنندگا صرفمحرنق 
 

اصطالحات و عبارات زيار در معااني مشاروح     نامه،ي ندر اين  -9ماده 

 روند:مربوط به كار مي

 كنندگان.قانون: قانون حمايت از حقوق مصرف -الر

كنندگان موضاوع مااده   ها  حمايت از حقوق مصرفانجمن: انجمن -ب

 9( قانون.1)

هر شتپ حق قي يا حقوقي كاه كااال ياا خادمتي را      كننده:مصرف - 

 كند.خريدار  مي

يبل غ: انتشار هرگونه اطالعات برا  معرفي كاالها و خدمات مشامول   -د

هاا   هاا از قب ال رادياوو يلويزياونو شاب ه     از طريم رسانه نامه،ي ناين 

ويي و هاا  صا  ا و مطبوعاتو س نماو اينترناتو اينتراناتو شاب ه   ماهواره

ها  اطالعاتو سامانه يصوير  سازمانيو كارنماو نمايشناهو اساليدو بان 

هاا   نظ ر برگه پ اآ كوياهو يابلو  سردرب واحد صنكي و يول دات واپي

بناد و  هاا  راهنمااو بساته   ها  يبل غاييو دفتركو دفترواه نماو برگه،گهي

 نامه.بروسبو كارت معرفي و ،گهي

يبل غ حاو  اطالعات نادرست كه موجب فرياب  يبل غ خالف واقع:  -ها 

 كننده كاال و خدمات شود.يا اشتباه مصرف

دهنده: شتپ حق قي يا حقوقي كه ساخت يا پتا  و نشار   سكارش -و

 دهد.يبل غ را سكارش مي

                                                 
از  تيحما يهاو برنامه هااستيس يدر اجرا يمشاركت مردم يمنظور ساماندهبه» :4. ماده 4

كنندگان از حقوق مصرف تيحما يهاقانون انجمن نيموجب ا ، بهكنندگانحقوق مصرف

 «شد. خوانده خواهد« انجمن»قانون  نيو در ا شوديم سيتأس
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 نامه،ي نها  ،گهي و يبل غايي موضوع سازنده ،گهي: هر ي  از كانون -ز

 -هاا  ،گهاي و يبل غاايي    ت كانونيسس   و نظارت بر نحوه كار و فعال

 -9232مصوب 

موارد زير يبل غ خاالف واقاع و اطالعاات نادرسات محساوب       -8ماده 

 شود:مي

 كننده و ادعاها  غ رقابل اثبات و كذب.استكاده از مطالب گمراه -الر

اري اب فعل يا يرك فعل كه سبب مشتبه شدن يا فرياب متاطاب از   -ب

 نظر كم ت يا ك ك ت شود.

 يبل غ فراير از واقع ت كاال يا خدمات موردنظر. - 

بهداشتي و صددرصد  ،م ز نظ ر كامالًاستكاده از صكات مطلم و اغراق -د

 يضم ني.

 ت دق مو صح ح و روشن كاالها و خدمات.اعدآ ارايه اطالع -ها 

 ارزش يا فاقد اعتبار جلوه دادن خدمات و كاالها  دينران.بي -و

هايي كه ياريخ اعتبار ،نها منقضي و يا باه هار دل ال    يهيسي داستناد به  -ز

 معتبر ن ستند.

هاا  يبل غاايي   يقل د از ساختارو متنو شعارويصاويرو ،هنگ و شباهت -ح

كننده را فريب دهد و منجر به گمراهي يجار  دينر محصوالت كه مصرف

 و  شود.

ا  شهرت استكاده از اساميو عناوين و نشان افراد و مؤسسايي كه دار -ط

 كننده را فريب دهد.هستند به نحو  كه مصرف

استناد به يقديرنامهو جايزه و گواهي صادر شده از مراكز رسمي مورد  - 

 صالحو فراير از متن ،نها.مراجع ذ  يسي د

ها  يعهد يا يضم ن هرگونه اعالن يا ارايه اطالعات نادرست در برگه -ك

 كاال و خدمات.
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رباط حساب   هاا  ذ  ايي كاه از ساو  دساتناه   يبل غ كاالها و خدم -ل

 شوند.اخت ارات و وظاير قانوني ،نها غ رمجاز اعالآ مي

كه براساس قاوان ن و مقارراتو   يبل غ كاالها يا خدمات فاقد مجوز   -آ

 باشد.ربط مييول د و عرضه ،نها منوط به اخذ مجوز از مراجع قانوني ذ 

ل غ محصاوالت داخلاي بادون    استناد به منابع و مراجع خارجي در يب -ن

 مراجع ذيصالح. يسي د

كارگ ر  استكاده از صكات يكض لي و عالي به صورت صريح و يا به -س

هر ش وه دينر  در ننارش يا قرائت متن به منظور القا  مكهوآ بريار ياا   

 صالح.مراجع ذ  يسي دبودن كاال و خدمات بدون بريرين 

يبل اغ باه نكاع اوسات باه      عدآ يصريح هويت شتپ يا بنناهي كه  -ع

شود و صرفاً بارا   استثنا  ،ن بت  از يبل غ كه منتهي به يبل غ اصلي مي

 يابد. )يبل غ انتظار (جلب يوجه متاطبان انتشار مي

استكاده ابزار  از زنانو مردان و كودكان كه نق  اصلي را در معرفي  -ف

 نمايد.كاال و خدمات ايكا مي

دهناده و ساازنده   ف واقع بر عهده ساكارش  ت يبل غ خالمسؤول -2ماده 

 ،گهي است.

سااازنده ،گهااي موظاار اساات هنناااآ پااذيرش درخواساات   -3ماااده 

دهندهو درخصوص اشاتاص حق قايو هويات فارد را احاراز و      سكارش

درخصوص اشتاص حقوقي مجوز فعال ت قانوني به انضماآ درخواسات  

 كتبي ممهور به مهر شتپ حقوقي را اخذ نمايد.

نده ،گهي موظر است ناآو نشانيو شماره پرواناه فعال ات و   ساز -يبصره

و  دهناده و مشتصاات كااال   شماره يلكن خود و نااآ و نشااني ساكارش   

هاا  يبل غاايي وااپي در     طور واضح در برگاه خدمات ارايه شده را به

 نمايد.
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و سازنده  نامه،ي ن( اين 9موضوع بند )د( ماده )ها  يتلر رسانه -3ماده 

ها  صنعتو معادن و يجاارت اساتانو    ورد يوسط سازمان،گهي حسب م

به ادارات  ربطذ هاو انجمن و مراجع نظاريي مجامع امور صنكيو ايحاديه

باه   گردد يا طبم ضوابط مرباوطو كل فرهنگ و ارشاد اسالمي منع   مي

 يتلر ،نها رس دگي شود.

و در صااورت شاا ايت  ربااطذ نحااوه رساا دگي مراجااع    -1ماااده 

كنندگان يا اطالع از وقوع يبل غ خالف واقاعو براسااس قاانون و    مصرف

هاا   33239/ت922821نامه شماره اجرايي ،نو موضوع يصويب  نامه،ي ن

 باشد.مي 8/1/9211مور  

صدور رأ  قطعي )موضوع يبل غ خالف واقع و ارايه  در صورت -2ماده 

 ومتي ي  نسته از رأ  صاادر  اطالعات نادرست(و سازمان يعزيرات ح

نمايد يا طبم ضوابط شده را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ارسال مي

 نسبت به جلوگ ر  از انتشار ،گهي اقداآ الزآ را به عمل ،ورد.

پ  از طرح ش ايت ناشي از يبل غ خالف واقع و ارايه اطالعات   -2ماده 

هاا   جمان و ايحادياه  قاانون در ان  9(92( و )93نادرست موضوع مواد )

                                                 
حقوق  فاءياست يبه تخلفات و در راستا يدگيدر رس عيو تسر ليمنظور تسهبه: »41ماده  .4

واصله از  اتيشكا تواننديكنندگان ماز حقوق مصرف تيحما يها، انجمنكنندگانمصرف

 ني( ا42( ماده )1) ( و7) (،2)يرا در حدود موارد مذكور در بندها يو حقوق يقيافراد حق

 يدگيجهت رس ايعنه( متشاكيو  ي)شاك نينموده و در صورت عدم توافق طرف يقانون بررس

 اتي. سازمان مذكور موظف است شكانديارجاع نما يحكومت راتيبه سازمان تعز يقانون

اشد مجرمانه نب نيكه واجد عناو يرا در موارد يمربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنف

 «.ديو حكم الزم را صادر و اجرا نما يدگيو مقررات مربوطه رس نيبراساس قوان

مشمول  يصنف ياشخاص را از تخلفات واحدها اتيموظفند شكا يصنف يهاهياتحاد: »43ماده 

به  يدگيرس يبرا اي ندينموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نما يبررس يقانون نظام صنف

نظارت موضوع  يهاونيسيناظران و بازرسان كم زيو ن نديارسال نما يحكومت راتيسازمان تعز

 يمورد بررس يصنف ياشخاص را از تخلفات واحدها اتيشكا ي( قانون نظام صنف12ماده )
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دهنده به يشت پ مراجع يااد شاده   صنكيو در صوريي كه اقداآ سكارش

كنندگان ن ز شودو هر ي  از منجر به بروز خسارت نسبت به ساير مصرف

مذكور موظر به انع اس گزارش يتلر به سازمان صنعتو معدن مراجع 

 باشند.و يجارت استان مي

 

 محمدرضا رحيمي               

 جمهورمعاون اول رئيس           

                                                                                       
 يحكومت راتيبه سازمان تعز يدگيرس يقرار داده و در صورت احراز تخلف مراتب را برا

 «.نديارسال نما
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 :فصل نهم 
 
  قناو و ا ضنابط مربن  به تبل غا  مح طيمجمنعه 

  صصالوا تبليغالات    ر 94/4/83اليالا ك يالور    جلسه فوقيصواات

 شهني )يويطي(

 918ها و ضوااط حارم ان تبليغات يويطي يصوگ جلساله  سياسن 

 فنهنگيانقمگ شوراي عالي شوراي ييين 

        اخشي از  سالتوراليمن تبليغالات يويطالي رالاال و صالفيات يصالوگ

 شوراي فنهنگ عمويي 349جلسه 

  شوراي فنهنگ عمويي  رصصالوا يمنوعيالن    343جلسه يصواه

 تبليغ سفنهاي صارجي 
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( ا مناد )مح طي شهري تبل غا  اجرايي داتنرالعمل

 91ا  91، 91، 91، 99، 91

 كار ا فعال ت بر وحنه وظار ا  تأا س وامهآي و

 ا تبل غاتي آگهي هايكاون 
 9«كشور يبل غايي ها سازمان مركز  كم تهالعاده فوق جلسه مصوب»

 

العااده  فاوق  كشاور در جلساه   يبل غايي ها سازمان مركز  كم ته  
اصالح دستورالعمل اجراياي يبل غاات شاهر     خود با  92/2/9223 مور 

ها  يبل غايي كشور )مح طي( مصوب جلسه پانزدهم كم ته مركز  سازمان
بند  81و  يبصره 1و ماده 92در و دستورالعمل جديد را 99/8/9221مور  

  نمود. زير ابالم شرح و به يصويب
 از كل اه  عباارت  دستورالعمل در اين يا مح طي شهر  (  يبل غات9 ماده 

و  و متحارك ا و راياناه و فلز ا و پاروهاز ديوار  اعم يبل غايي يابلوها 
و  كاالو خادمات  يا يبل غ منظور معرفي به كه است نقل ه بر وسايل منقوش
شاهرهاو   در ساطح  عمومي و اعالن رسانياطالع برا  كه فعال تي هر نوع
 ها هاو پايانههاو فرودگاهو بزرگراهشهر  و ب ن شهر  ها هاو جادهخ ابان

مورد  عمومي و ساير اماكن و م ادينايوبوس ها و متروو ايستناهمسافربر 
 گ رد.قرار مي بردار و بهره استكاده

 فرهنني ها جشنواره و ن ز يبل غ و مليذهبيو مفرهنني (  يبل غات8 ماده 
و ارشااد   فرهنگ كل اداره دارند با يشت پ غ رانتكاعي جنبه كه و هنر 
 هستند. خار  عوارض از شمول استان اسالمي

                                                 
  از دستتورالعمل قبلتي حتذف و     7ماده  21طي اين جلسه بند   – 43/7/4781مورخ جلسه

 ( به آن اضافه شد.1يك ماده )ماده 
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بر  اند عالوهموظر و يبل غايي ،گهي ها ها و كانونسازمان (  كل ه2 ماده 
 ناماه ،يا ن  93و  92و 98و 99در ماواد   منادر   وميعما  مقررات رعايت
و در و يبل غاايي  ،گهي ها كانون كار و فعال ت بر نحوه و نظارت يسس  

 نمايند: زير را رعايت ن ات يبل غايي ها برنامه و اجرا  و يه هينظ م
 ميرسا  ادياان  ياا متاالر   فساد و عقايد خرافي مرو  كه يبل غايي  -9 

 .است كشور باشد ممنوع
نبايد يلويحااً و ياا يصاريحاً     خاص كاال و يا خدمات ي  در ،گهي  -8 

 شود. نكي دينر  مشابه تاكاال و خدم
 از برخاي  كاه  اشتاصاي  رنجا   نباياد سابب   يبل غايي ها ،گهي  -2 

 شود. وبرندمي رنج هاها و يا ب مار معلول ت
 ممناوع  و ،موزشاي  و علميدر مراكز مذهبي ها و خدماتكاال يبل غ  -3 

 .است
و و رساوآ كشورو ،داب رسمي اديان به يوه ن نبايد موجب يبل غات   -3 

 شود. متتلر ها ها و گوي هاو لهجهقوم ت
دينار   و موارد مشاابه  دخان ات نظ ر استعمال هايياز صحنه استكاده  -1 

 خاواه  ناوعي  باه  وو يا اعت ااد،ور باشاند   بوده انسان المتس مضر به كه
 .نمايد مجاز ن ست ،نها را يرويج يصريحاً و يا يلويحاً مصرف

و  هااو مراياع  و جننال انسان زيست مح ط يتريب مرو  كه يبل غايي -2 
 .است باشد ممنوع جانوران طب عي ها و زيستناه طب عي منابع

 كند. و خشونت نبايد القاء وحشت ل غيب  -2 
 جانوران كرد كه استكاده ها و يصاوير از نوشته يواننمي در يبل غات -1 

 دهد. و ،زار نشان اذيت را در حال
از  حمايات  باه  مرباوط  قاوان ن  بايد كل ه موارد يبل غايي در جريان -91 

 مربوطه ها نامه،ي نو  و هنرمندان و مصنكانمؤلكان و معنو  ماد  قِحقو
 شود. رعايت

 .است ممنوع در يبل غات از زن ابزار  استكاده هرگونه -99 
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 بايد متناسب در ،گهي مورد استكاده ها شتص ت و ،راي  پوش  -98 
 باشد. جامعه و مذهبي ملي با عرف

 باشد. مذكر و مؤنث جن  ب ن يرج ح كنندهها نبايد يداعي،گهي -92 
 كاه  كااال و خادمايي   معرفاي  برا  از كودكان استكاده در يبل غات -93 

 ايشاان  يوساط  و يا خريد ،ن از خدمت مند كاال و يا بهره انتظار مصرف
 .است ممنوع ورودنمي

از مجا  در يبل غاات  گاويي و غلاط  نويساي و غلطب نانه زبان يرويج -93 
 .ن ست

 از خاط  استكاده ضرورت يبل غايي ها ،گهي ينظ م هنناآ به ونانچه -91 
 زباان  بزرگتر از خط فارسي زبان خط باشد بايد اندازه وجود داشته ب نانه
 9باشد. ب نانه

 و پاروم  از نقشاه  استكاده و برا ،گهي موضوع اقتضا  در صورت -92 
 كشاور ،ورده  كامل و نقشه رسمي بايد پروم در ،گهي ياسالم جمهور 

 شود.
 دهد. نشان ارزشرا بي داخلي نبايد يول دات يبل غات -92 
 در صاوريي  ب ناناه  كشاورها   و مصنوعات كاالهاو خدمات يبل غ -91 

 قاانوني  كشاور ممنوع ات   در داخال  ،ن و فروش عرضه كه مجاز است
 اشد.ب نداشته

ها سكاريتانه ها و ساختمان و ديوارهاو ابن هيسس سات بر رو  يبل غ -81 
 .است ممنوع خارجي ولدس س اسي ها و نمايندگي

 اشاتاص  هاا  و سااختمان  و ديوارهاو ابن هيسس سات بر رو  يبل غ -89 
از  لاي قب اجاازه  كساب  باه  مناوط  و غ ردولتاي  و دولتيو حقوقي حق قي

 باشد.،نها مي نمسؤوالو  صاحبان

                                                 
  ي تبليغاتي كشور. هاسازمانوسوم كميته مركزي هاي جلسه سيمصوبه 42رجوع شود به بند 
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 اصالح قانون 1 ماده 3 يبصره طبم كه هاييكاالها و فر،ورده يبل غ  -88 
 اجارا   كاه  ايران صنعتي استاندارد و يحق قات مؤسسه و مقررات قوان ن

 پروانه داشتن به منوط است كرده اعالآ استاندارد را در مورد ،نها اجبار 
 م لار  باشد. كانونمي ايران صنعتي استاندارد و يحق قات كاربرد عالمت

 باشد.مي دهنده از سكارش الزآ اخذ گواهي به
 و قاانع الزآ ها باياد مساتندات  ،گهي و سازندگان دهندگانسكارش  -82 

 باشند. داشتهرا  ،گهي موضوع ها ادعاها و استدالل برا  و قانوني كننده
ها  اند برا  اجرا  طرحها  ،گهي و يبل غايي موظركل ه كانون (3 ماده

اين دستورالعمل از اداره كال فرهناگ و ارشااد     9يبل غايي موضوع ماده 
 اسالمي استان  محل فعال ت خود مجوز اجرا  طرح دريافت كنند.

 در وهاارووب  ،ن  و اجارا  يبل غاايي  طرح محتوا   تمسؤول(  3 ماده
باا   يبل غاات  اجرايي ها و دستورالعمل جار  و مقررات موضوعه قوان ن

 ناظر به و ارشاد اسالمي فرهنگ كل باشد و اداراتمي كانون مسؤولمدير
 احراز يتلار  و در صورت بوده يبل غايي و مقررات قوان ن اجرا  حسن

 ند كرد.خواه مجازات اعمال برابر مقررات
 و يبل غاايي  ،گهي كانون موظكند ناآ و يبل غايي ،گهي ها (  كانون1 ماده 

 كنند. يابلو نصب خود را بر رو  هپروان شماره و همچن ن
 ذيال  شارح  باه  مسؤول ها و مديرانكانون يتلكات به (  رس دگي2 ماده 

 :خواهد گرفت صورت
 ر كتبي: اخطااول نوع  - الر 
 : احضار و يوب خدوآ نوع  - ب 
 ماه حداكثر يا سه مؤسسه فعال ت : يعل مسوآ نوع  -   
 مسؤولمدير : بركنار وهارآ نوع  -د  
 ماه حداكثر يا ش  مؤسسه موقت : يعط لپنجم نوع  -اه 
 دائم و يعط ل : لغو پروانهششم نوع  -و  
 و يصاويب  اساتان  پ شنهاد كم تاه  به و ششم پنجم نوع :  مجازاتيبصره 

 خواهد شد. اعمال مركز  كم ته
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 موجاب  اخطارو احضاار و ياوب خ   به يوجه و عدآ (  ي رار يتلر2 ماده 
 خواهد شد. فعال ت و نهايتاً لغو پروانه مؤسسه فعال ت يعل م

بار   باشد عاالوه  گرفته صورت عمومي جرآ كه :  در موارد ي  يبصره 
 محااكم  باه  رسا دگي  جهات  متتلر مذكورو پرونده ها مجازات اعمال

 خواهد شد. داده ارجاع قضايي
 شود. در  كانون بايد در پرونده مقررات كل ه دو:  اعمال يبصره 
 انجااآ  اساتاني  ها كم ته يشت پ مقرر به ها مجازات (  اعمال1 ماده 

 ماذكور باه   هاا  مجازات اعمال به يواند نسبتمي ذينكع خواهد شد ل ن
 نمايد. اعتراض يبل غايي ها سازمان مركز  كم ته

از  ي اي  اعماال  ،ن موضاوع  كه استان يبل غات كم ته :  در جلسهيبصره 
در مركاز   كهباشد در صوريي اييو يبل غ ،گهي ها در مورد كانونمجازات

و اگار   انجمان  باشد نماينده شده يش  ل يبل غات صنكي انجمن استان ،ن
 يبل غاايي  هاا  شركت صنكي عضو انجمن كانون باشد و ،ن نشده يش  ل
 كال  اداره اباالم  از يااريخ  دو هكته حداكثر ظرف ،ن باشد نماينده يهران

 خواهد كرد. شركت رأ  با حم استان شاد اسالميو ار فرهنگ
 خود را نسابت  يوانند اعتراضمي و يبل غايي ،گهي ها (  كانون91 ماده 

حاداكثر   اساتان  يبل غايي ها سازمان كم ته ها از سو مجازات اعمال به
نمايناد.   افتو رس د دري يسل م يبل غات كل اداره به از ابالم پ  ماه ي 

 كم تاه  نظار نهاايي   ماه سه حداكثر ظرف است موظر يبل غات كل اداره
 نمايد. اعالآ از رس دگي كشور را پ  يبل غايي ها سازمان مركز 

 .االجراستو الزآ قطعي مركز  كم ته :  يصم ميبصره 
و  دولات  قِحقاو  طاساقا  موجاب  يبل غاايي  كانون ه(  لغو پروان99 ماده 

 مااده  از ايان  متتلار  شود و كانوندينر نمي يا حقوقي حق قي اشتاص
 .قرار خواهد گرفت پ نرد قانوني يحت

 كانون بركنار شود يا پروانه يبل غايي كانون مسؤولمدير (  ونانچه98 ماده 
 كاانون  يولمسؤيا مدير كانون يسس   يواند يقاضا لغو گردد مجدداً نمي
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و باا نظار    ،ن ابطال از ياريخ دو سال از انقضا  را ب ند منر پ  دينر 
 .يبل غايي ها سازمان مركز  كم ته

 هستند فرآ ها موظراستان و ارشاد اسالمي فرهنگ كل (  ادارات92 ماده 
 توزار ساهم  بودجاه  قاانون  21 يبصره موضوع عوارض پرداخت بان ي

 9نمايند. پرونده هر مورد اخذ و ضم مه را برا  و ارشاد اسالمي فرهنگ
در  و يصارف  دخل منزله به مسخوذه در عوارض و يصرف :  دخليبصره 

برخاورد   دستورالعمل و اين نامه،ي ن طبم و با متتلر بوده دولتي وجوه
 خواهد شد.

 

  

                                                 
 شود.. در حال حاضر موضوع اين ماده ملغي و اجرا نمي4

 عليرضا مختارپور
 رسانياطالعو  امور مطبوعاتي معاون

 هاي تبليغاتي كشورو رييس كميته مركزي سازمان
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 ها ا ضنابط حاكم برا اات»مصنبه 

 «تبل غا  مح طي 
 «شورا  مع ن شورا  عالي انقالب فرهنني 82/99/22مور   912 جلسه مصوب»

 

ماور    912شورا  مع ن شورا  عالي انقالب فرهنناي در جلساه    
شورا  عاالي انقاالب فرهننايو     122براساس يكويض جلسه 82/99/22

ها و ضوابط حاكم بر يبل غات مح طاي را باه شارح ذيال     مصوبه س است
 يصويب نمود:

 
 مقدمه:

رساانيو حكا  و يقويات    ساز  جريان اطالعبه منظور ساماندهي و به نه
ت از ها  اسالميو ملي و انقالبي و همچن ن رونم اقتصاد  و حمايارزش

جويي و رعايت النو  مصرف صح ح يول دات داخلي و يشويم به صرفه
هاا و  از طريم يبل غات مح طيو شورا  عالي انقاالب فرهنناي س اسات   

ضوابط حاكم بر يبل غات مح طي )شامل يابلوها  يبل غاييو بنرهاو عرشاه  
ها و ناوگان حمل و نقال شاهر  مانناد ايوباوس و متاروو      هاو ايستناهپل

هاا و امااكن يجاار  و مانناد ،ن( و ن از      هاو يابلو ساردر مغاازه  اهفرودگ
 نمايد:سازماندهي اجرايي ،ن را به شرح زير يصويب مي

 
 ها:ا اات -الز

باعاث يبل اغ فرهناگو اخاالق و رفتاار غ راساالمي و       يبل غات نبايد  -9
 هاو النوها و مظاهر مبتذل ب نانه گردد.ش وه كارگ ر به
 با موازين شرعي و قوان ن كشور مغايرت داشته باشد. يبل غات نبايد -8
يبل غات كاالها  خارجي نبايد به نحو  باشد كه موجب سلب اعتماد  -2

 جامعه از يول دات داخلي شود.
يبل غات نبايد وحدت ملي را متدوش ساخته يا موجاب يحق ار و ياا     -3

 يوه ن به مذاهبو اقواآ و يا اقشار  از جامعه گردد.
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فرهنني غالب بر يبل غات در فضاها  يبل غايي نبايد يبل غات بازرگاني  -3
 باشد.

شاهر  باياد باه يبل غاات     بتشي از فضاها  يبل غات شهر  و بارون  -1
 يسث رگذار فرهنني اختصاص يابد.

اندازها  طب عيو شهر و وشم هيبل غات در فضاها  عمومي نبايد منظر -2
ها  مقادس و ماورد احتاراآ جامعاه را     مح طي و نهادها  زيستزيبايي
 الشعاع قرار دهد.يحت

 
 ضنابط: -ب
كنناده و غ رقابال اثباات    در يبل غات بايد از ادعاها  كذب و گماراه  -9

 پره ز گردد.
 ها و زبان فارسي باشد.يبل غات بايد به خط و نشانه -8

 ها  فارسي با امال  نادرست مجاز ن ست.: نوشتن واژه9يبصره 
ها  كاال  ساخت خار  م و ناآئم صنعتي و عال: استكاده از عالئ8يبصره 

در يبل غات در صوريي بالمانع اسات كاه حاروف فارساي باه صاورت       
 مشهود  بر حروف ب نانه غلبه داشته باشد.

رفتارها  مترب مح ط زيست و كاالهاا  غ رمجااز را    يبل غات نبايد -2
 يرويج نمايد.

بت به كاال  مورد يبل غو نبايد خادمات  ،گاهي دادن نس يبل غات ضمن -3
 ارزش يا فاقد اعتبار جلوه دهد.و يا كاالها  دينران را بي

 ها  جنسي در يبل غات ممنوع است.استكاده از جذاب ت -3
استكاده نامناسب و موهن از پ شوايان و شعارها و نمادها  ماذهبي و   -1

 ن ز مقامات س اسي كشور در يبل غات ممنوع است.
يبل غات بايد از يشويم و يجمل و اسراف پره از نماياد و باه جاا       -2

 يحريپ به مصرفو معطوف به معرفي خصوص ات درست كاال باشد.
يبل غات نبايد باعث ناهنجار  صويي و يصوير  و ،شكتني ذهناي و   -2

 رواني گردد.
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ها  ،موزشيو پژوهشيو يرب تي و مذهبي و يبل غات بازرگاني در مح ط -1
 باشد.فضاها  متصوص كودكان ممنوع مي همچن ن

يبل غات نوشتار و يصوير  و يجسمي با ابعاد و اندازه غ رمتعاارف   -91
 ممنوع است.

يبصره: مصاديم غ رمتعارف باودن ابعااد و انادازه يبل غاات را كاارگروه      
 نمايد.موضوع قسمت ) ( اين مصوبه يع  ن مي

يضاع ر خودبااور  و    ا  باشد كاه موجاب  يبل غات نبايد به گونه -99
اعتماد ملي و ن ز يحق ر شتص ت مردمي شود كه فاقاد اساتطاعت بارا     

 خريد كاال  موردنظر هستند.
 

 اازماودهي ا وظار  - 
ها و ضوابط موضوع ايان  به منظور نظارت دائمي بر حسن اجرا  س است

ها  اجرايي و مقررات ها و دستورالعملنامه،ي نمصوبه و همچن ن يدوين 
هاا  اساتانيو   نحوه يش  ل و يرك اب اعضااء و شارح وظااير كم تاه     

كارگروهي زير نظر شورا  فرهنگ عماومي و مركاب از اعضاا  ذيال     
 گردد:يش  ل مي

 عمومي )رئ   كارگروه( . دب ر شورا  فرهنگ9
 . مديركل يبل غات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي8
 وزارت بازرگاني ربطذ . مديركل 2
 زمان يبل غات اسالمينماينده سا .3
 . نماينده سازمان صداوس ما3
 . نماينده ن رو  انتظامي1
 . نماينده وزارت مس ن و شهرساز 2
 . رئ   سازمان زيباساز  شهردار  يهران2
 . رئ   سازمان فرهنني هنر  شهردار  يهران1

. رئ   كم س ون فرهننيو اجتماعي و زيست شهر  شورا  اساالمي  91
 شهر يهران
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نظر در حوزه يبل غات و اريباطات )يرج حاً عضاو ه است   و صاحب. د99
 علمي( به انتتاب شورا  فرهنگ عمومي

 . نماينده وزارت راه و يرابر 98
 . نماينده فرهننستان زبان و ادب فارسي92
 . نماينده اياق بازرگانيو صنايع و معادن ايران93
زارت فرهناگ و  ها  يبل غايي با يسي اد و . نماينده مؤسسات و شركت93

 ارشاد اسالمي
ها  ساير : در موارد  كه موضوعي مريبط و متناسب با مسموريت9يبصره 
باشد به يشت پ كارگروهو نماينده دستناه ها در دست بررسي ميدستناه

 شود.با حم رأ  برا  شركت در جلسات دعوت مي ربطذ 
ا  يصويب باه  ها  پ شنهاد  خود را برنامه،ي ن: كارگروه فوق 8يبصره 

نمايد و شورا  فرهنگ عماومي موظار   شورا  فرهنگ عمومي ارايه مي
حااكم بار   هاا و ضاوابط   ماه از ياريخ ابالم س اسات  2است ظرف مدت 

ها  اجرايي مورد ن از را يصاويب و اباالم   يبل غات مح طيو دستورالعمل
 نمايد.

 
 وظار  ا ا گ ري -د

ساازوكار نظاارت بار    شورا  فرهنگ عمومي موظر است ضمن ينظ م 
ها  اجراياي ،نو ساال انه گزارشاي از    اجرا  اين ضوابط و دستورالعمل

 اجرا  اين مصوبه را به شورا  عالي انقالب فرهنني ارايه نمايد.
 122اين مصوبه مشتمل بر ي  مقدمه و وهار بت  بنا به يكويض جلساه  

  شاورا  82/99/22ماور    912شورا  عالي انقالب فرهننيو در جلسه 
 مع ن شورا  عالي انقالب فرهنني به يصويب رس د.

 

 نژادمحمود احمدي      
 جمهور و رئيس شوراي عالي انقالب فرهنگيرئيس  
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 بخشي از داتنرالعمل تبل غا  مح طي كاال ا خدما 
 «عمومي شورا  فرهنگ 98/8/19مور   329 جلسه مصوب»

 

 مقدمه:
هجر  شمسي يوساط رهبار    9219در دهه عدالت و پ شرفتو سال  

« يول د مليو حمايت از كار و سرمايه ايراناي »معظم انقالب اسالمي به ناآ 
گذار  شده است. شورا  فرهنگ عمومي در هم ن راستا و برا  ايجاد ناآ

سازوكارها  مناسب يبل غي و فرهنني در جهت يحقم شعار سالو مبناي  
 ب مردآ به استكاده از گذار  داخلي و يشويم و يرغبر حمايت از سرمايه

كاال و خدمات داخلي در جهت رشد و يوسعه ايران اسالمي و به اساتناد  
«  »از بتا    8هاا و يبصاره   موضوع س است« الر»از بت  « سوآ»بند 

ها و ضوابط حااكم بار يبل غاات    س است  دهي و نظارت مصوبهسازمان
مصاوب  مح طي مصوب شورا  عالي انقالب فرهننيو محورها  ذيل را 

 نمود.
( يبل غ كاال و خدمات خاارجي كاه مشاابه داخلاي داردو ممناوع      9ماده 

 باشد.مي
 باشد.( يبل غ كاال و خدمات داخلي كه ناآ خارجي داردو ممنوع مي8ماده 
گاذار  مشاترك ايراناي و    ( يبل غ كاال و خدمات داخلي با سرمايه2ماده 

اساميو  كارگ ر بهنوع ت مم»خارجي بايد با ناآ ايراني و منطبم بر قانون 
 اجرايي ،ن باشد. نامه،ي نو « عناوين و اصطالحات ب نانه

( يبل غ كاال و خدمات خارجي كه مشابه داخلي نداردو باا رعايات   3ماده 
كل ظرف ت يبل غاات مح طاي و صارفاً باا خاط       %81استكاده از حداكثر 

 باشد.فارسي مجاز مي
: يبل غ كاال و خادمات خاارجي كاه مشاابه داخلاي ناداردو در       9يبصره 
هاا  عاابر پ اادهو    هاو يابلوها  بزرگ شهر  و ب ن شاهر و پال  بزرگراه

هاا   هاا  مساافربر و ايساتناه   هاو پاياناه يابلوها  ال ترون  يو فرودگاه
هااو  هاو بوستانهاو نمايشناهايوبوس و قطار شهر  و ب ن شهر و ورزشناه
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ها و مراكز هاو دانشناهها  فرهنني و هنر و فرهننسراهاو كتابتانهتمعمج
،موزشيو مباد  ورود  شهرهاو م ادين بازرگ و نقااط پرياردد ممناوع     

 باشد.مي
هاا   الذكرو بايد در هر يا  از محا ط  ظرف ت فوق %81: حداكثر 8يبصره

 يبل غي مراعات گردد.
و خدمات خارجي از  هاهاو كاالشركت( هر نوع يبل غات بازرگاني 3ماده 

ها و مراكز طريم يابلوها  اختصاصي واحدها  صنكيو يوزيعيو فروشناه
 خريد ممنوع  است.

: يابلوها  واحدها  صنكيو بايد صرفاً به شناسه كااربر  واحاد   2يبصره 
صنكي مربوطه و معرفاي ،ن اختصااص داده شاودو و در صاورت اخاذ      

 %91خاارجيو صارفاً مجااز باه اساتكاده از      نمايندگي از كاال و خدمات 
 باشد.ظرف ت يابلوها مي

( يبل غ كاال و خدمات خارجي و يا محصول مشتركو نبايد كااال و  1ماده 
ارزش نشاان داده و ياا باه هار نحاو      ارزش يا كام خدمات داخلي را بي

 يضع ر نمايد.
  ( در موارد  كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در اجرا  هر ي2ماده 

ها  اين مصوبه ابهاآ داشته باشدو نظر كارگروه يبل غاات  از مواد و يبصره
 مح طي شورا  عالي انقالب فرهنني مبنا  عمل خواهد بود.

( وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي موظر است گازارش فصالي از   2ماده 
 نمايد. ارايهاجرا  اين مصوبه را به شورا  فرهنگ عمومي 

 329يبصره در جلسه  2ماده و  1در ي  مقدمهو ( اين دستورالعمل 1ماده 
 شورا  فرهنگ عمومي به يصويب رس د. 98/8/9219مور  

 

 سيدمحمد حسيني                

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي                    

  و رئيس شوراي فرهنگ عمومي              
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 ماده ااحده ممننع ت تبل غ افرهاي خارجي
 «1/3/9219مور   323 جلسه مصوب»

 

هاا و ضاوابط حااكم بار     شورا  فرهنگ عمومي به استناد س اسات  
بتشاي از دساتورالعمل يبل غاات    »يبل غات مح طي و در راستا  مصوبه 

شاورا    98/8/9219ماور    329مصوب جلسه « مح طي كاال و خدمات
ر مح ط ممنوع ت يبل غ سكرها  خارجي را د هفرهنگ عمومي ماده واحد

 عمومي به اين شرح يصوب كرد:
به منظور گسترش و يارويج فرهناگ گردشانر  داخلاي و      -ماده واحده

ها  گردشنر  به مناسبت حركت در راستا  يحقام  كم  به زيرساخت
يبل اغ  « يول د ملي و حمايت از كار و سارمايه ايراناي  »اهداف شعار سال 

نماهاا   ،گهاي سكر به كشورها  خاارجي از طريام يبل غاات مح طاي )    
 خ اباني و ...( ممنوع است.

الساالآ مشامول ايان    يبصره: يبل غ سكر به حج و مزار امامان معصوآ عل ه
 ماده ن ست.

 

 سيدمحمد حسيني               

 وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي                  

   و رئيس شوراي فرهنگ عمومي            
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  دهمفصل: 
 
  ي رادينيي ا تلنيزينويهاضنابط تنل د آگهيمجمنعه 
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 ي رادينيي ا تلنيزينويهامجمنعه ضنابط تنل د آگهي
 

هاا   الر : متن حاضر دساتورالعمل و مجموعاه ضاوابط يول اد ،گهاي     

راديويي و يلويزيوني است كه به وس له اداره كال بازرگااني صداوسا ما    

گ رد. قرار ميها ،گهي دهندگانيه ه شده و در اخت ار سازندگان و سكارش

 .اين دستورالعمل در دو بت  مقدمه و اصول كلي ينظ م گردياده اسات  

 .اصل( است 29مقدمه شامل بندها  )الر يا ك( و اصول كلي شامل )

ب : اين دستورالعمل با رعايت قوان ن و مقررات جمهور  اسالمي ايران 

برخاي از   عارف يبل غاات و مالحظاه قاوان ن يبل غاات      وناظر بر موضوع

  .كشورها يدوين شده است

دهنادگان ،گهاي باياد    رشاكنندگان ،گهي و سكيول د و  : صاحبان ،گهي

،گهي خود را با رعايت كامل اين دستورالعمل يول د نمايند. در صاورت  

اعالآ ش ايت از طرف اشتاص حق قي يا حقوقي حسب مورد نامبردگاان  

 پاستنو خواهند بود.

  رادياويي  ها هبدستورالعمل برا  پت  ،گهي از كل ه شد : رعايت اين 

 .و يلويزيوني جمهور  اسالمي ايران الزامي است

  كالن دولت جمهاور  اساالمي   ها: مد نظر داشتن و رعايت س است اه

 .ايران در زمان ساخت و پت  ،گهي ضرور  است

كل اه    راديويي و يلويزيوني باياد  هاو : در جريان يول د و ساخت ،گهي

لكاان و مصانكان و   ؤمواد يبل غايي با رعايت قاانون حمايات از حقاوق م   

  مربوط به ،ن ساخته شاده باشاد. يول دكنناده و    هانامه نيهنرمندان و ،

پرداخت هرگونه خسارت در ازا  اعتراضاي   مسؤولدهنده ،گهي سكارش

كه از ناح ه هر شتپ حق قي و يا حقوقي نسبت باه محتاوا  ،گهاي از    

تكاده وارد شود خواهد بود. ونانچه ،ثار اس يصوير و ... وشعر ونگح ث ،ه
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س ما  جمهور  اسالمي اياران باشاد در ،ن   شده متعلم به سازمان صداو

 صورت سازمان ياد شده اقداآ قانوني به عمل خواهد ،ورد.

شده حسب ظاهر مغاايريي باا ايان دساتورالعمل      ارايهز : ونانچه ،گهي 

ولي پ  از پت  ايجاد زيان و خساريي نمايد و خساارت   ونداشته باشد

دهناده و  رشاساك  ودهنده و سازنده باشدناشي از يقص ر و يتلر سكارش

 جبران خسارت خواهد بود. مسؤولسازنده ،گهي حسب مورد 

ا  ن از صادق     درون برنامههاح : مواد اين دستورالعمل در مورد ،گهي

 كند.مي

نظرات مشوريي باه عهاده اداره كال     ارايهل و ط : يكس ر اين دستورالعم

بازرگاني صداوس ما بوده و اداره كل بازرگاني صداوس ما بر رعايت كامل 

  مغااير باا مكااد    هاا دستورالعمل مذكور نظارت نموده و از پت  ،گهي

 كند.دستورالعمل حاضر جلوگ ر  مي

ساد و ياا   ا  كه در اين دستورالعمل مبهم به نظار ر   : در مورد هر ن ته

صريح در مورد ،ن صحبت نشده باشد بايد قبل از ساخت برنامه از  طوربه

 نظرخواهي و استكسار شود. اداره كل بازرگاني صداوس ما كتباً

ك : در هر مورد كه اين دستورالعمل مس وت به نظر رسد و يا موضاوع  

جديد  مطرح شود كه در اين دستورالعمل در باره ،ن صحبت نشده باشد 

مورد ماده يا مواد جديد  از طرف اداره كل بازرگاني صداوسا ما   حسب

  يبل غايي ابالم و در ويراي  بعاد  باه ايان دساتورالعمل     هابه شركت

 ملحم خواهد شد.
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 اصنل 

بايد از هر جهت منطبم بار ماوازين قاانوني جمهاور      ها ،گهي -9اصل 

راد و صاداقت  احتاراآ افا   واسالمي ايران باشد و با رعايت ادب اجتماعي

 يول د شود.

  ب ننادگان يوجاه شاود و باه     هاا در ،گهي بايد باه حساسا ت   -8اصل 

 ها  افراد و اقشار در ،ن يوه ن نشود.سل قه

  راديويي و يلويزيوني بايد به اديان رسامي كشاور   هادر ،گهي -2اصل 

  متتلر بديده احتراآ ننااه  هاو گوي ها لهجه وهاقوم ت ورسوآ و،داب

 شود.

گ ر  از ،ن يه ه ،گهي نبايد مرو  عقايد خرافي بوده و يا با بهره -3اصل 

 شود.

يي هاا   راديويي و يلويزيوني نبايد اسباب رنج  گروهها،گهي -3اصل 

 رنج مي برند فراهم كند.ها از ب نندگان را مانند افراد  كه از معلول ت

وير و يا ناآ افراد   راديويي و يلويزيوني نبايد از يصاهادر ،گهي -1اصل 

بدون كسب اجازه قبلي استكاده شود در ماوارد  كاه در يا  ،گهاي از     

در صورت  ويصاوير و يا ناآ فرد يا افراد  بدون اجازه استكاده شده باشد

پت  ،گهي متوقر و جبران خسارات احتمالي به عهده سكارش  واعتراض

 دهنده و يا سازنده خواهد بود.

نظر اجراء و سب  به نحو  سااخته شاوند كاه     ها بايد از،گهي -2اصل 

  يلويزيوني و راديويي هاب نندگان و شنوندگان به سادگي ،نها را از برنامه

 يم ز دهند.

باياد مساتندات الزآ   هاا  دهنادگان و ساازندگان ،گهاي   سكارش -2اصل 

 اراياه   موضاوع ،گهاي را   هاكننده و قانوني برا  ادعاها و استداللقانع

 كنند.
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 و يا يصاريحاً  در ،گهي ي  كاال و يا خدمت خاص نبايد يلويحاً -1اصل 

كاال و خدمت مشابه دينر  نكي شود و يا يالش شود كه موضوع ،گهاي  

 سه با دينر كاالها و خدمات اثبات شود.يدر مقا

نبايد به صراحت و يا يلويح محصوالت يول د داخل ها در ،گهي -91اصل 

 ير  نشان داده شود.سطح پاي نسه با انواع خارجي در يدر مقا

،گهي نبايد به ه   وجه متضمن فريب بوده و فراير از واقع ات   -99اصل 

كاال يا خدمات مورد نظر را با ادعا  خالف واقع معرفي كند. همچن ن از 

 اغراق بايد پره ز شود.

 والع اه طاستكاده از عبارات و ق اود ي ارار  اخباار  واون ا     -98اصل 

 كاامالً   ومطمائن  –بت  اطم نان –مژده  ومژده –يوجه  ويوجه –الع ه طا

استكاده از صكات مطلم  .در ،گهي مجاز ن ست بهداشتي و ... كامالً –سالم 

 .،م ز ن ز جايز ن ستساز و اغراق

،گهي نبايد با استكاده از ذكر صكات يكض لي و عالي به صورت  -92اصل 

مكهاوآ   ويا قرائت ماتن صريح و يا ب ارگ ر  هر ش وه دينر  در ننارش 

 برير يا بريرين بودن موضوع ،گهي را القاء كند.

در ،گهي نبايد با استكاده از يمه دات فناي و باا قصاد گماراه      -93اصل 

  كاال  موضوع ،گهي برير از واقع ت ،ن به يصوير هاكردن ب ننده ويژگي

 كش ده و نشان داده شود.

كاارگ ر   هيمه دات فني و يا با نبايد با استكاده از ها در ،گهي -93اصل 

  دينر ضم ر ناخود،گاه متاطاب  ها  كوياه و يا ش وههايصاوير با زمان

قرار گ رد و پ اآ موردنظر بدون دادن ،گاهي الزآ به ب ننادگان   يسث ريحت 

 قرار دهد. يسث رمنتقل شود و اذهان ،نان را يحت 
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و ياا بار رو    ونانچه اطالعايي به صورت نوشتار باه ينهاايي    -91اصل 

بايد به قدر كافي بر رو  صكحه يلويزيون بااقي   ويصاوير دينر ح  شود

 بماند يا ب نندگان عاد  بتوانند يمامي پ اآ را بتوانند.

يبصره : رهنمودها و يوض حات ب شتر در مورد استاندارد نوشته و نوع خط 

   زيرنوي  به صورت جداگانه ابالم خواهد شد.هاو ابعاد پ اآ

ياك د بر رو  كاال و محصاول باياد متناساب باا اهم ات ،ن       -92اصل 

  يول د شده نبايد ب   از اندازه پر سر و صدا و هامحصول باشد و ،گهي

واقع  يسث ره اهو باشند به نحو  كه ب ننده بدون دريافت ،گاهي الزآ يحت 

 شود.

كه   استعمال دخان ات و موارد مشابه دينر هااستكاده از صحنه -92اصل 

 .مجاز ن ستها مضر به سالمت انسان بوده و يا اعت اد،ور باشند در ،گهي

  راديويي و يلويزيوني نبايد رفتارهايي نماي  داده هادر ،گهي -91اصل 

 ،ور باشد.شود كه برا  بهداشت و ايمني فرد  و اجتماعي زيان

 ،گهي نبايد القاء وحشت و خشونت كند. -81اصل 

  يلويزيوني نبايد ،زار ديدن ه   جاندار  باه  ها،گهييبصره : در جريان 

جاندار حاضر  ونظر رسد كه برا  ساخت ،گهي هيصوير كش ده شود و يا ب

 .ديده است ردر ،گهي ،زا

نناآ نشان دادن راننادگي باا ايومب ال و سااير     ه بهها در ،گهي -89اصل 

نند سرعت وسايل نقل ه بايد رعايت كامل مقررات راهنمايي و رانندگي ما

در نظر داشتن ضاوابط ايمناي    وهاو بزرگراهها مالحظه قوان ن جاده ومجاز

 دقت رعايت شود.ه برا  سرنش نان ب

 باشد.نماي  مجسمه كامل در ،گهي مجاز نمي -88اصل 

 گرايي باشد.،گهي نبايد مرو  يجمل -82اصل 
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مردآ به ا  طراحي و ساخته شوند كه در ،ن ،گهي نبايد به گونه -83اصل 

 مصرف ب   از ن از و اسراف در استكاده از ام انات يشويم شوند.

متاطب ن ،گهي به خرياد و مصارف    يع  ن جايزه برا  يشويم -83اصل 

 .رويه مجاز ن ستبي

در ،گهي اعالآ يتك ر در صوريي مجاز است كه ق مت كااال   -81اصل 

 د.مراجع ذيصالح در ،گهي با صراحت اعالآ شو يسي دن ز طبم 

متناساب باا   ي غ ركه موضوع ،گهي ماواد خاوراك  در صوريي -82اصل 

كننده اين باشد كه موضوع ،گهاي  ،گهي نبايد يداعي وفرهنگ ايراني باشد

 ها  ايراني است.غذا  غالب خانواده

  مورد اساتكاده در ،گهاي باياد    هاپوش  و ،راي  شتص ت -82اصل 

و اجتماعي ،نهاا متناساب   متناسب با عرف جامعه بوده و با موقع ت سني 

 باشد.

  س نمايي بايد از يطابم كاافي باا   هاها  مربوط به ف لم،گهي -81اصل 

،گهي  ارايهمحتوا  ف لم مورد ،گهي برخوردار باشند. بر اين اساس هنناآ 

بايد خالصه موضوع ف لم برا  اعالآ نظر اداره كل بازرگااني ن از يسال م    

 شود.

 ني استكاده از وسايل درماني مانند الغر شد،ن يسث رنشان دادن  -21اصل 

 ومواد شاوينده  وشامپوها وداروها يسث رفور  و يا به يصوير كش دن فر،يند 

ن جمله يمه دات ان م شن مجاز ا  از ،بر بدن انسان به هر ش وه وهاروغن

 باشد.نمي

 وو لاوازآ بهداشاتي   هاها  يول د شده با موضوع كاالدر ،گهي -29اصل 

 ،گهي نبايد درنقشي غ رواقعي مانند پزش  ظاهر شود. بازينر
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ار اوراق شا پتا  ،گهاي رادياو و يلويزياوني مرباوط باه انت       -28اصل 

اعالآ پ   فاروش و ماوارد    –ها جوايز بان  –فروش سهاآ  –مشاركت 

 مجوز مراجع ذيصالح دارد. ارايهن از به مدارك الزآ و  –مشابه 

و كلمات فارسي اساتكاده  ها بايد از واژهدر متن و گكتار ،گهي  -22اصل 

شود و همچن ن اسامي كاالها و اماكني كه در متن ،گهاي ذكار و ياا در    

شود بايد فارسي باشد. ونانچاه باه هار دل لاي از     يصوير نماي  داده مي

اسامي خارجي استكاده شود بايد داليل كافي و يوج هي برا  قانع شادن  

 شود. يهارااداره كل بازرگاني صداوس ما 

)مانناد  هاا  استكاده از اصطالحات عوامانه و غ رادبي در ،گهاي  -23اصل 

 باشد.وسب د در عبارت خ لي وسب د...( صح ح نمي –اده سهم

وه در گكتار و وه در يصوير بايد طبم صاورت  ها اعالآ نشاني -23اصل 

 ذكر كلمه خ اباان و م ادان  ها و م دانها رسمي باشد و قبل از ناآ خ ابان

 .نب  خ ابان شه د مكتح –ضرورت دارد. مانند خ ابان شه د استاد مطهر  

ها  راديو يلويزيوني اعالآ ب   از دو شماره يلكان و  در ،گهي -21اصل 

ها  اعالآ شده ن ز بايد به صورت صاح ح  باشد شمارهدورننار مجاز نمي

رقام  ا  ساه  ها  هكت شمارهخوانده شود برا  مثال در يهران برا  يلكن

 دو رقم اول خوانده شود. ا  ابتداها  ش  شمارهاول با هم و برا  يلكن

ها  راديو يلويزيوني استكاده در ،گهي وبه منظور رعايت احتراآ -22اصل 

 از ،يات قر،ن كريم بايد به ش ل مستقل باشد.

يصوير نقشه ايران بايد به صاورت كامال اساتكاده    ها در ،گهي -22اصل 

 عمان و خل ج فارس به وضوح ديده شود. –شود و درياها  خزر 

در صورت اقتضا  موضاوع ،گهاي بارا  اساتكاده از پاروم       -21اصل 

 دقت رعايت شود.ه جمهور  اسالمي در ،گهي بايد شئونات ملي ب
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فرهنني و مقاماات  ها  ياريتي و استكاده از يصاوير شتص ت -31اصل 

هاا  ،نهاا در   گرفتن ي  ه كالآ كارهرسمي كشور و يا استكاده از صدا و ب

 ها  راديو يلويزيوني ممنوع است.،گهي

گاواهي   اراياه مشمول استاندارد اجبار  ينها با  ها ،گهي كاال -39اصل 

دهنده در مورد سازنده و سكارش وشودمعتبر از مراجع ذيصالح پذيرفته مي

 است.  مسؤولشده  ارايهگواهي اصالت 

لاذا   ويه ك ك ت محصول ن ستيسي د 1111استانداردها  سر   -38اصل 

ها به ش ل ثبت شده بر رو  محصول و كاال  يول اد  دنبايد اين استاندار

 شده در ،گهي نشان داده شوند. 

در مورد اعالآ هرگونه اطالعات دهنده ،گهي سازنده و سكارش -32اصل 

  ت دارند.مسؤولخصوص ك ك ت كاال و خدمات پ  از فروش در

ها  صداوس ما بوده ،گهي نبايد شامل منتتبي از مطالب برنامه -33اصل 

 ساخته شده باشد.ها و يا با استكاده از يصاوير و موس قي متن اين برنامه

استكاده از يصاوير خبر  با كسب مجوزهاا  الزآ و در قالاب    -33اصل 

 پذير است.ام ان «گزارش ،گهي»

هاا  رادياويي و   نبايد به برنامه خاصاي از شاب ه  ها در ،گهي -31اصل 

 يلويزيوني اشاره شود.

يقل د از ي  برنامه راديويي و يلويزيوني ن از به مجاوز خااص    -32اصل 

دارد. هرگاه ي  ،گهي با كسب مجوزها  الزآ مبادرت به يقل د نمايد اين 

 د شد.هو يا م ان ،ن برنامه پت  نتوا،گهي همزمان با ،ن برنامه 

قصاد اساتكاده از صادا و يصاوير     سازندگان ،گهاي ونانچاه    -32اصل 

 ها  صداوس ما در ،گهي را داشته باشند بايد قبالًپ برنامهخها  شاوهره

 مجوز الزآ را از اداره كل بازرگاني صداوس ما اخذ نمايند.
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به گوينادگي خبار و ياا     صورت منظمه استكاده از افراد  كه ب -9يبصره 

 جايز ن ست. اعالآ برنامه اشتغال دارند مطلقاً

هايي كه با كساب مجاوز الزآ در ،نهاا از يصاوير و ياا      ،گهي -8يبصره 

هاا   ها  صداوس ما استكاده شده باشاد در زماان  ها  برنامهصدا  وهره

 پت  نتواهد شد.ها نزدي  به برنامه ،ن وهره

و ،ثاار  هاا  ويي و يلويزيوني نبايد از ،هناگ ها  راديدر ،گهي -31اصل 

 متعلم به صداوس ما  جمهور  اسالمي ايران بدون مجوز استكاده شود.

صورت ،هنن ن ه وع ،گهي بضاستكاده از موس قي و يوص ر مو -31اصل 

بتشد ولي استكاده نابجا از ها  راديو يلويزيوني جاذبه ميگروه به ،گهي

 ووارد شدن لطمه اساسي به موضوع ،گهي باشديواند موجب اين ش وه مي

ر ،هنن ن ،ن بايد يجان  و يشابهي وجود  لذا ب ن موضوع ،گهي و يوص

سا ما  وضوع با اداره كال بازرگااني صداو  داشته باشد كه يشت پ اين م

 باشد. مي

ها  ،هنن ن )موزي ال( رعايت دق ام شائون و   در يول د ،گهي -39اصل 

ران ضرور  است. اين اصل بارا  پره از از   موازين جمهور  اسالمي اي

 دهندگان قرار گ رد.هرگونه ابتذال بايد مورد يوجه سازندگان و سكارش

كنناده  يبصره: موس قي ،گهاي نباياد از ح اث محتاو  و اجاراء ياداعي      

 وگوناه در ،ن پره از شاود     رقاپ هاا از ريتم وها  مبتذل باشدموس قي

گوناه نباشاد و باا    اده شده و يراناه   كوياه استكهااالم ان از ملود حتي

 يصاوير استكاده شده همنون و متناسب باشد.

ونانچه سازنده ،گهي قصد داشته باشد موضوع ،گهي را با شعر  -38اصل 

و يا نظم و با اجرا  ،هنن ن و همراه با موزي  مطرح كناد باياد شاعر و    

داشته و با با قواعد ادبي مغايرت ن ونظم از استح اآ كافي برخوردار باشد

 ،هنگ به صورت مناسب يلك م شود.
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در متن ،گهي  واستكاده از كلمات و يصاوير  كه بار منكي دارند -32اصل 

 .مجاز ن ست

در متن ،گهي مجاز  واستكاده از يصاوير  كه القا  رقپ نمايد -33اصل 

 .ن ست

ها  گوناگون د مع ارها و مالحظات فني از جنبهبايها در ،گهي -33اصل 

يناسب موس قي و صدا بدقت  وصداگذار  ومانند يصويربردار  يدوين ،ن

 رعايت شود.

ا  برخوردار است موقع ت ويژه ززن در نظاآ مقدس اسالمي ا -31اصل 

لذا  ورف عي را قائل است هو قوان ن و اح اآ مقدس اسالآ برا  زن جاينا

مساتلزآ اعماال     راديو يلويزيوني هادر ،گهيها استكاده از حضور خانم

ئون او ماد نظار   شباشد و بايد جايناه زن مسلمان و ها  خاصي ميدقت

 باشد.

ها  راديو يلويزياوني  در ،گهيها و دختر خانمها حضور خانم -32اصل 

با رعايات كامال   در صورت اقتضاء موضوع مورد ،گهي بدون ،راي  و 

 پذير است.حجاب اسالمي ام ان

يي كه وضع ت كااال و مصاارف ،ن   ها،گهيدر ها حضور خانم -32اصل 

 بستني نداشته باشد مجاز ن ست.ها با نق  خانم

كننده اين امر باشد كاه    راديو يلويزيوني نبايد يداعيها،گهي -31اصل 

  هاا اشتغال و يالش زن ايراني محدود به امور منزل اسات و در عرصاه  

ايراناي نباياد   طور كلاي زن مسالمان   هعلمي و فرهنني حضور ندارد و ب

 يحق ر شود.

 كننده يرج ح ب ن جن  مذكر و مونث باشد.،گهي نبايد يداعي -11اصل 

هايي كه در ،ن خانواده حضور دارند نبايد نق  ي اي  در ،گهي -19اصل 

 از اعضاء اعم از زن شوهر و فرزندان دختر يا پسر يحق ر شود.
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از مردهاا  هاا  زن كننده اين ف ر باشاد كاه  نبايد يداعيها ،گهي -18اصل 

 يرند و نق  هر كداآ بايد كامل و بي نقپ مشتپ شود.نايوان

در ،گهي نبايد حسب يعب ر عواماناه رفتارهاايي مانناد غ بات      -12اصل 

به زنان نسبت داده شود ياا باه    ني با يلكن و ...والصحبت كردن ط وكردن

 يصوير كش ده شود.

 وو از زود بااور   ،گهي نبايد موجب بد،موز  كودكاان شاود   -13اصل 

 سوءاستكاده شود.ها ح  عاطكي و كم يجربني ،نان در يشت پ واقع ت

در ،گهاي نباياد از كودكاان باا صاراحت درخواسات شاود         -13اصل 

محصاولي را خريادار  كنناد و يااا از والادين خاود و ديناران وناا ن       

درخواستي كنند و نبايد خريد موضوع ،گهي برا  كودكان و ياا يرغ اب   

 ه اين امر به عنوان انجاآ ي  وظ كه مطرح شود.دينران ب

ها  يلويزيوني نبايد كودكان به ينهايي هنناآ خريد و در ،گهي -11اصل 

يا مذاكره با فروشنده برا  خريد و يا مبادله پول با فروشانده نشاان داده   

 شوند.

نبايد به كودكان القاء كنند كه ونانچه كاال  موضاوع  ها ،گهي -12اصل 

ير هستند از دينر كودكان پاي ن ونداشته باشند يا خريدار  ن نند ،گهي را

 شود.مورديمستر و استهزاء واقع مي و يا احتماالً

نبايد از كودكان برا  خريد از طريم پست يا يلكن ها در ،گهي -12اصل 

 دعوت شود.

ها  مربوط به ها  ويژه كودكان پت  ،گهيهنناآ پت  برنامه -11اصل 

 ومحصواليي با خواص داروياي و حااو  ويتاام ن    وكبريت ويمواد غذاي

هاا  درمااني   وسايل و اسباب الغار  و شا وه   وغذاها  كم ي كودكان

ها  وحشاتناك و خطرنااك و خطر،فارين ممناوع     با صحنهها ،گهي ف لم

 باشد.مي



 125                                                قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

 

 وها  يلويزياوني نباياد كودكاان هننااآ خاوردن دارو     يبصره : در ،گهي

  ي در غ ر حضور والدين نشان داده شوند.ويتام ن و غذاها  كم

هايي كه شباهت به دارو دارند بايد به روشني در ،گهي فر،ورده -21اصل 

 يكاوت كاال با دارو نماي  داده شود.

هايي كه متاطب ،نها كودكان به ويژه در ،گهيها در كل ه ،گهي -29اصل 

جمله عباور از   مقررات راهنمايي و رانندگي ازو هستند با رعايت ضوابط 

 نظر واقع شود.ها  خط كشي شده بايد به دقت مدمحل

كودكان نبايد در شرايطي به يصوير كش ده شوند كه با يوجه به  -28اصل 

 اقتضا  سن ،نان خطرناك محسوب شود.

كننده گندزدا و كودكان نبايد در حال استكاده از مواد ضدعكوني -22اصل 

 يا سمي نشان داده شوند.

 –بنزين  –كودكان نبايد در حال باز  با كبريت يا هرگونه گاز  -23اصل 

ته و يا م ان  ي كه احتماال منجر  وسايل متصل به منبع ال تريس –پاراف ن 

 نشان داده شوند. وشوندشوك ال تري ي و يا جراحت مي –به سوختني 

شاود  سوز  كودكي نشان داده ماي   ،ي هاونانچه در صحنه -23اصل 

 همواره بايد ي  ،ي  نشان در صحنه به وضوح قابل رويت باشد.

  نا،شانا و  هاا در ،گهي نبايد كودكان برا  وارد شدن به م ان -21اصل 

 يرغ ب شوند.ها خطرناك و گكتنو با غريبه

  يلويزيوني نبايد كودكان عريان ياا ن ماه عرياان    هادر ،گهي -22اصل 

،گهي نشان دادن كودكاان را در  نشان داده شوند در شرايطي كه موضوع 

 .اين گونه شرايط ايجاب كند با يصويب قبلي ف لمنامه مم ن است

تكاده شود كه از از كودكان نبايد برا  معرفي كاال و خدمايي اس -22اصل 

 ت باشند و يا ،ناكننده ،ن كاال و يا خدمرود خود مصرف،نها انتظار نمي
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به  ييادر مورد هرگونه كاال يا خدم را بترند و ن ز در ،گهي كودكان نبايد

 صراحت اظهار نظر كنند.

افراد نبايد در حال پرخور  و ياا  ها ا  از ،گهيدر ه   صحنه -21اصل 

 خوردن با حرص و ولع نشان داده شوند.

ي محصوالت غذايي نبايد از افراد به ويژه كودكاان  ههنناآ ،گ -21اصل 

محصاول ماورد ،گهاي ساالمتي     ا  القاء اين موضوع كه مصرف رواق ب

 بت  است استكاده شود.

   مجاز باشد.هابايد محلها محل باز  كودكان در ،گهي -29اصل 

 

 صداوسيماهاي سازمان شوراي بازرگاني آگهي
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  يازدهمفصل  : 
 
   قانون تشكين سازيان نظام پزشكي 

    قانون اننايه پندم توسيه 44يا ك 

    هالاي  ارورالي و يالوا  صالوراري،      ستوراليمن نووك تبليالغ و آگهالي

 آشاييفني، اهفاشتي و ايور پزشكي

  و سارن يوا   صالاني   يمنوعين استيمال و عنضه سيگار نايهآرين

  ر ايارن عمويي
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 قاون  تشك ل اازما  وظام ازشكي
 

علناي  قانون سازمان نظاآ پزش ي جمهور  اسالمي ايران كه در جلساه   

شنبه مور  ب ست و پنجم فروردين ماه ي هزار و س صد و هشتاد و روز سه

با اصاالحايي  91/2/9222سه مجل  شورا  اسالمي يصويب و در ياريخ 

به يصويب مجمع يشت پ مصلحت نظااآ رسا ده و طاي ناماه شاماره      

مجل  شورا  اسالمي واصل گرديده است به  92/1/9222مور   13311

 گردد. ابالم ميپ وست جهت اجراء 

... 

... 

  

 ايايز ا اخت ارا   –فصل دام 

وظاير و اخت ارات سازمان با يوجه به اهداف فوق به شرح زير  -2ماده  

 باشد:مي

ها ها يصويب نامهنظر مشوريي در يه ه و يدوين لوايح طرحاظهار –الر 

 ها  مريبط با امور پزش ي نامه،ي نو 

ها  دارويي و مواد ها  يبل غايي و ،گهيينظ م دستورالعمل –ب 

خوراكي و ،شام دني و ،رايشي و بهداشتي و امور پزش ي و اعالآ به 

 .ربطذ مراجع 

...... 

...... 

قانون فوق مشتمل بر وهل و هكت ماده و پنجاه يبصاره در جلساه علناي    

شنبه مور  ب ست و پنجم فروردين ماه ي هزار و س صد و هشتاد و روز سه

و بند )د( ماده 91/2/9222سه مجل  شورا  اسالمي يصويب و در ياريخ 
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(و 22(و ذيل مااده ) 21( ماده )9(و يبصره )23( ماده )9(و ذيل يبصره )82)

( ،ن باا اصاالحايي باه    22(و )و(و )ز( و )ط( ماده )ابندها  ) (و )د(و )ه

 يب مجمع يشت پ مصلحت نظاآ رس د.يصو

 

 

 غالمعلي حداد عادل   

 رييس مجلس شوراي اسالمي      
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 قاون  بروامه انجم تناعه 17ماده 
 

ها و عوامل خطرساز سالمتي كه برا  پ شن ر  و مقابله با ب مار  

 شود:ب شترين هزينه اقتصاد  و اجتماعي را دارندو اقدامات زير انجاآ مي
 

رسان به سالمت و داروها  با فهرست اقدامات و كاالها  ،س ب -الر

احتمال سوء مصرف يوسط وزارت بهداشتو درمان و ،موزش پزش ي و 

درصد عوارض برا  اين كاالها در ابتدا  هر سال يوسط كارگروهي با 

مسؤول ت وزارت بهداشتو درمان و ،موزش پزش ي و با عضويت 

داراييو بازرگانيو رفاه و يسم ن اجتماعي و ها  امور اقتصاد  و وزاريتانه

 شود.صنايع و معادن و معاونت يع  ن و ابالم مي

............. 

............. 

يبل غ خدمات و كاالها  يهديدكننده سالمت كه مصاديم ،ن ساالنه  - 

شودو از ماده يع  ن و اعالآ مي موضوع بند )الر( اينيوسط كارگروه 

 ممنوع است. هاسو  كل ه رسانه

عدآ رعايت مكاد بند ) ( اين ماده مستوجب جزا  نقد  از ده يبصره: 

( ريال با 111/111/111/9( ريال يا ي  م ل ارد )111/111/91م ل ون )

صالح قضايي خواهد بود. در صورت ي رار برا  هر بار ح م مراجع ذ 

 شود.( به جريمه قبلي اضافه مي%81حداقل ب ست درصد )
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هاي دارايي ا مناد العمل وحنه تبل غ ا آگهيداتنر

 خنراكي، آشام دوي، آرايشي، بهداشتي ا امنر ازشكي
 از فصل دوآ قانون يش  ل سازمان نظاآ پزش ي  2)موضوع بند ب ماده 

 (83/9/22جمهور  اسالمي ايران مصوب 
 

 يعارير:

كل اه  منظور از مواد داروييو خوراكيو ،شام دنيو ،رايشي و بهداشتي  -9

موارد  است كه مشمول قاانون مرباوط باه ماواد دارويايو خاوراكيو       

و  9223،شااام دنيو ،رايشاايو بهداشااتي و امااور پزشاا ي مصااوب     

 شوند.ها  بعد  ،ن مياصالح ه

منظور از يبل غ يا ،گهيو انتشار هرگونه اعالناي اسات كاه از طريام      -8

ياوو  ها  عماومي و خصوصاي ديادار  و شان دار  از قب ال راد     رسانه

ا و مطبوعااتو سا نماو اينترناتو اينتراناتو       ماهوارههايلويزيونو شب ه

هاا   ها  صويي يصوير  سازماني و يول دات وااپي مانناد برگاه   شب ه

ها  راهنمااو بساته بناد و بروسابو كاارت      كايالوگو بروشورو دفتروه

ا ها  اطالعايي و نظاير ،نها ويزيت و ن ز ب لبوردو نمايشناهو اساليدو بان 

برا  معرفي موادو كاالها و خدمات مشمول ايان دساتورالعمل صاورت    

 گ رد.مي

                                                 
    از فصتل دوم قتانون    7شوراي عالي نظام پزشكي )موضوع بند ب متاده   7/1/4781مصوب

 مجلس شوراي اسالمي(  21/4/87تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران مصوب 

 



 قوانين و مقررات تبليغاتي كشور 132

 

تبل اغ دارا ا ماناد خانراكي، آشاام دوي، آرايشاي ا       –فصل اال 

 بهداشتي

منحصراً يبل غات محصواليي مجااز اسات كاه اشاتاص و ياا       – 9ماده 

بردار و ساخت يا مجاوز ورود  س  و بهرهسسسات مربوطه قبالً پروانه يؤم

و يوزيع محصول موضوع ،گهي را از وزارت بهداشتو درمان و ،ماوزش  

 اخذ نموده باشند. ربطذ پزش ي و ساير مراجع 

يبل غ داروها و ن ز ذكر خواص درماني در يبل غات مواد خوراكيو  -8ماده 

 ها  عمومي ممنوع است.،شام دنيو ،رايشي و بهداشتي در رسانه

وزارت  يسي اد ،گهي و يبل غات داروها و خواص درماني مورد  -9ه يبصر

ات مؤسسا بهداشت در صوريي كه صرفاً برا  صاحبان حرف پزشا ي و  

 مربوطه قابل استكاده باشد بالمانع است.

ونانچه در پروانه ساخت يا مجوز واردات ايان ماواد شارايط     -8يبصره 

 ه يصريح شود.خاصي در  شده باشد بايد در يبل غات ،ن فر،ورد

در  هر نوع ،گهي برا  يجويز يا فروش داروهاو از طريم يع  ن  -2ماده 

  هاا پورسانت يا يع  ن جايزه جهت يشويم به يجويز يا خرياد ياا روش  

 مشابه ممنوع است.

 8ضوابط مربوط به يغذيه با ش ر مادر مندر  در دستورالعمل ماده -3ماده 

 الزآ االجرا است.قانون يرويج يغذيه با ش ر مادر 

سساات اساتاندارد داخلاي و    ؤهاا  م ياه يسي داستكاده از ،رآ و  -3ماده 

سازمان نظاآ پزشا ي و وزارت بهداشاتو درماان و     يسي دخارجي مورد 

رسااني  كننده محصول بوده و جنبه اطاالع يسي د،موزش پزش ي كه صرفاً 

 داشته باشدو بالمانع است.
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وراكيو ،شام دنيو ،رايشي و بهداشاتي  يبل غ ،ن دسته از مواد خ –يبصره 

كه استاندارد ،نها اجبار  اعالآ شدهو عالوه بر ساير ماداركو مناوط باه    

 داشتن پروانه كاربرد عالمت استاندارد كاال و يحق قات صنعتي است.

 

 تبل غ امنر ازشكي  –فصل دام 

پزش ي و وابسته پزش ي اعام از اشاتاص   حرف كل ه صاحبان  – 1ماده 

ها  الزآو بارا   سسات پزش ي پ  از اخذ پروانهؤحقوقي و م حق قي و

يسس   و نظارت بر نحوه كار  نامه،ي ن 98رعايت ماده يبل غات موظر به 

اخذ مجوز كتبي از سازمان نظااآ  ها  ،گهي و يبل غايي و و فعال ت كانون

 پزش ي هستند.

انوادگيو نااآ خا   ناآ وبايست الزاماً مياعضا  سازمان در ،گهي  -2ماده 

براساس عناوان منادر  در   شماره نظاآ پزش يو ،خرين مدرك يحص لي 

ب و نشاني مطب يا دفتر كاار خاود را ق اد نمايناد. همچنا ن      پروانه مط

يوانند درجه دانشناهيو يلكن اعضا  سازمان به اخت ار و انتتاب خود مي

اران و نشاني ال ترون  و سااعات و ايااآ پاذيرايي ب ما    و Email ثابتو 

 ها  طرف قرارداد را در ،گهي خود در  نمايند.ب مه

پزش ان و دندانپزش ان عمومي ضمن ق اد عنااوين موجاود در     -2ماده 

يوانند سه رشته مصوب طبابت مورد عالقه خود را بادون  پروانه مطب مي

يتصپ در ،گهي ناآ ببرند. كساني كه در ي  رشاته يتصصاي    ناآذكر 

يوانند دو شاخه فرعي رشته يتصصاي خاود را   مي واندمدرك اخذ نموده

 يتصپ در ،گهي ب اورند.بدون ذكر كلمه فوق

ها و دفاير كاار  يبصره: در  عناوين يتصصي غ ربال ني در يبل غات مطب

 .ن ستمجاز 
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باياد نااآ   و وابسته پزش ي در ،گهي الزاماً ميسسات پزش ي ؤم -1ماده 

را در  نمايند. همچنا ن در    و شماره مجوزو نشاني و يلكن ثابتمؤسسه

سسهو نشانه )در صوريي كه نشانه ثبات  ؤساير عناوين مندر  در پروانه م

و نشااني  Emailرسمي شده باشاد(و شارح خادمات مجاازو دورنناارو      

ها  طرف قراردادو ساعات فعال تو ناآ سازمان يا نهااد   ال ترون  و ب مه

ركننده مجوز در ،گهي به ،ن وابستني دارد و ناآ سازمان صاد مؤسسهكه 

 سسات بالمانع است.ؤم

يواند خدمايي كه قابل ت اراياه  ه   فرد يا مؤسسه پزش ي نمي -91ماده 

 ،ن را در مطب يا مؤسسه خود نداردو ،گهي و يبل غ نمايد.

باشاد و مرجاع   كنناده ممناوع ماي   در  هرگونه يبل غات گمراه -99ماده 

 باشد.مييشت پ ،ن ه ات مديره نظاآ پزش ي محل 

و هايي كه مضر ساالمت و بهداشات   استكاده يبل غايي از صحنه -98ماده 

ممناوع اسات و    وو به نوعي مرو  ،نهاسات فرهنگ عمومي جامعه است 

يسسا   و نظاارت بار نحاوه كاار و فعال ات        ناماه ،ي ن 98رعايت ماده 

 ها  ،گهي و يبل غايي الزامي است.كانون

عمومي مربوط به يبل غات در كشاورو در  كل ه قوان ن و مقررات  -92ماده 

 باشد.االجرا ميالزآ وصوريي كه مغاير با مكاد اين دستورالعمل نباشند

متقاض ان يبل غات يجه زات و ماواد و خادمات موضاوع ايان      -93ماده 

يسس   و نظارت بر نحوه  نامه،ي ن 98دستورالعمل موظكند با رعايت ماده 

و يبل غااييو قبال از انتشاار يبل غاات در     ها  ،گهي كار و فعال ت كانون

ها  عمومي مجوز كتبي يبل غات از سازمان نظااآ  مطبوعات و دينر رسانه

 پزش ي كسب نمايند.
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روز از  93سازمان نظاآ پزش ي موظر است حداكثر ظرف مدت  -يبصره

زمان ي م ل مدارك و اعالآ نظريه كارشناسي نسبت به بررسي و صادور  

 مجوز اقداآ نمايد.

رياز  اجارا  مطلاوب اياان    باه منظاور همااهنني و برنامااه    -93مااده  

دستورالعمل و صدور مجوز يبل غات كم س وني با يرك ب زير در ساازمان  

 گردد.مركز  نظاآ پزش ي يش  ل مي

عناوان ريا   كم سا ون ياا     ريز  باه معاونت نظارت و برنامه .9

 االخت ارنماينده ياآ

 خت ار و االمعاون انتظامي يا نماينده ياآ .8

 سه نكر كارشناس به انتتاب ري   كل سازمان .2

االخت ار وزارت بهداشتو درمان و ي  نكر به عنوان نماينده ياآ .3

 ،موزش پزش ي

االخت ار وزارت فرهناگ و ارشااد   ي  نكر به عنوان نماينده ياآ .3

 اسالمي

االخت اار ساازمان صداوسا ما     ي  نكر به عنوان نمايناده يااآ   .1

 جمهور  اسالمي

 االخت ار شهردار نكر به عنوان نماينده ياآي   .2

يواند با يصويب شورا  عاليو اخت ار و سازمان نظاآ پزش ي مي -91ماده 

. نمايدها يكويض ها يا شهرستانول ت صدور مجوز را به مراكز استانؤمس

در اين صورت در هر شهرساتان كم سا وني شاامل افاراد زيار يشا  ل       

 گردد:مي

 يا ي ي از معاون ن به عنوان ري   كم س ونت مديره سري   ه  .9

ت مديره نظاآ پزش ي سوهار نكر به پ شنهاد ري   و يصويب ه  .8

 شهرستان
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االخت اار دانشاناه علاوآ پزشا ي     ي  نكر به عنوان نماينده ياآ .2

 ربطذ 

االخت ار اداره كل ارشاد اساتان ياا   ي  نكر به عنوان نماينده ياآ .3

 اداره ارشاد شهرستان

االخت ار مركز صداوس ما  اساتان  عنوان نماينده ياآ ي  نكر به .3

 يا شهرستان

 االخت ار شهردار ي  نكر به عنوان نماينده ياآ .1

در موارد  كه متقاضي ،گهيو به عادآ صادور مجاوز ،گهاي      -92ماده 

مديره ساازمان نظااآ پزشا ي محال     تسمعترض باشدو موضوع يوسط ه 

 بررسي و ايتاذ يصم م خواهد گرديد.

روز از ي م ال پروناده متقاضا ان     93يبصره: در صورت گذشت ب   از 

يبل غات و عدآ پاستنويي كم س ون مربوطه در ساازمان نظااآ پزشا ي    

يواند ش ايت خود را به ري   كل ارايه داده و يصام م  محل متقاضي مي

 باشد.االجرا ميري   كل الزآ

باشاد.  مااه ماي   1ا اعتبار مجوزها  موضوع اين دستورالعمل ي -92ماده 

بديهي است هر زمان كه ي ي از شرايط الزآ برا  يبل غات منقضي گرددو 

 يابد.اعتبار مجوز موردنظر ن ز پايان مي

يعرفه بررسي و صدور مجوز يبل غات موضوع اين دستورالعمل  -91ماده 

 گردد.ساالنه يوسط شورا  عالي نظاآ پزش ي يع  ن و ابالم مي

متتلكان از اين دستورالعمل اعام از متقاضا ان يبل غااتو    كل ه  -81ماده 

ها در مراجع قضايي و انتظامي ذيصاالح باا شا ايت    ها و واپتانهرسانه

 گ رند.سازمان نظاآ پزش ي محل يحت پ نرد قانوني قرار مي
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هاايي كاه مغااير باا ايان      ناماه ،يا ن يماآ و ياا ،ن قسامت از    -89ماده 

ها و ضوابط قبلي كه با ايان  نامه،ي ند و باشملغي مي ودستورالعمل است

 مقررات مغايرت نداشته باشدو به قوت خود باقي است.

يوساط شاورا  عاالي    يبصاره   3ماده و  89مشتمل بر  نامه،ي ناين  

سازمان نظاآ پزش ي جمهور  اسالمي اياران باه يصاويب رسا ده و در     

ته است و از مورد اصالحايي قرار گرف 9/3/9222و  3/2/9222ها  ياريخ

 است.ا االجرزمان ابالم الزآ
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 ممننع ت ااتعمال ا عرضه ا گار وامهآي و

 ا ااير مناد دخاوي در اماكو عمنمي
 

..... 

..... 
ها  بهداشتو درمان و ،موزش پزش يو فرهنگ و وزاريتانه -8ماده 

هاا  فرهنناي و   و سااير دساتناه   صداوسا ما ارشاد اسالمي و ساازمان  

ها  ها موظكند به منظور جلوگ ر  از اعت اد جوانان و يب  ن زيانشهردار 

جانيو بهداشتيو اجتماعي و مالي ناشي از مصارف دخان اات از هرگوناه    

اقدامي كه موجب يبل غو يشويم يا يحري  افراد به اساتعمال ياا مصارف    

ها  مانظم و  ب شتر دخان ات شودو جلوگ ر  نموده و نسبت به يه ه برنامه

فرهنني و يبل غي مناسب در زم نه يب  ن مضرات و يقب ح مصارف  منسجم 

مواد دخاني برا  همنان بويژه جوانان اقداآ نمايند و همچن ن برا  حسن 

اجرا  اين قانون اقدامات الزآ را به عمل ،ورند. ه ات وزيران هر شا   

  مرباوط  هاسازمانماه ي  بار گزارش ونونني اجرا  اين قانون را از 

 خواهد كرد.دريافت 

 .... -9يبصره 

 ناماه ،يا ن يبل غ و هرگونه اقدامي كه به يري ب مقارر در   -8يبصره 

اجرايي اين قانون منجر به يشويم عموآ به مصرف دخان ات شودو ممناوع  

 است.

                                                 
    23/8/4731متورخ   3342و بنا به پيشنهاد شماره  3/8/4733مصوبه هيات وزيران در جلسه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استتناد اصتل يكصتد و ستي و هشتتم قتانون       

 اساسي جمهوري اسالمي ايران 
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و وزارت فرهناگ و ارشااد اساالميو     صداوسا ما سازمان  -2ماده 

در كارها و انتشارات  ها و مطبوعات بايد يري بي ايتاذ نمايند كهشهردار 

ها  يول د و يبل غ دخان اات باه طاور مساتق م ياا      ها و سريالخودو ف لم

ها استعمال دخان اات  ها  مثبت ف لمغ رمستق م صورت نن رد و شتص ت

 ننمايند.

 

 حسن حبيبي                                                    

 جمهورمعاون اول رييس                                                    
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 141                                                قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

 

  

 

  دوازدهمفصل  : 
 
    مرررا  متفرقه مرتبط با امنر تبل غا 

   ها و تصاورن روي البسه و  نايه نووك نظارت ان عمئم نشانهآرين

  التونرن و راالهاي يشااهلوازم

     اه تبليغ راالهاي يشمول استانفار  اجباريقانون يناو 

         ستوراليمن نووك فياليالن اشالخاا حقيقالي و حقالوقي عنضاله 

 رننفك راال و صفيات صارجي  ر رشور

   يو يصالالنف ياسالالنياره يضالالوااط فياليالالن وار رننالالفگان راالهالالا 

  ر رشور ياا وام صارج
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ا تصااير ها وحنه وظار  بر عالئم وشاوه وامهآي و

 مشابه هايالتحرير ا كاالزمالن  البسه ا راي
 

بنا باه   99/99/9221مور   323شورا  عالي انقالب فرهنني در جلسه  

( 91/91/21/الر مور  2199پ شنهاد شورا  فرهنگ عمومي )نامه شماره 

و يصااوير رو  البساه و   هاا  نشاانه  ونحاوه نظاارت بار عالئام     نامه،ي ن

 را به شرح ذيل يصويب كرد:التحرير و كاالها  مشابه لوازآ

  -9ماده  

و يصااوير  كاه باا    هاا  نشاانه  وجلوگ ر  از به كارگرفتن عالئم –الر  

ايراني در يعارض است و بر فرهنگ عمومي ياث ر منكي  -فرهنگ اسالمي 

 دارد.

 متتلر انتشاار ها  حك  نمونه عالمت و يصاوير  كه به صورت –ب  

گ رد و ياا از طريام   مي استكاده عموآ قراريابد و در معرض فروش و مي

 شود.مي يبل غها جرايد و رسانه

 يع  ن مشتصات هرگونه طرح و يصوير قابل انتشار. –   

حك  حقوق طراحان گراف   و نقاشان با يوجه به قانون حمايات از   –د  

 .لكان و مصنكان و هنرمندانؤحقوق م

 .يشويم به استكاده از نقوش ملهم از هنر ايراني و اسالمي در كاالها – اه

ها  خطوط و يصاوير و يا طرح وو نقوش اعم از نمادهاها طرح -8ماده  

اساالمي و ملاي و يرغ اب ناو،ور      ها  يرك بي بايد مرو  هنر و ارزش

و التحريار  و نقوش و يصاوير رو  البسه و لوازآها استكاده از طرح وباشد

 .بالمانع است ونباشد نامه،ي ناين كاالها  مشابه دينر كه مغاير با ضوابط 

                                                 
  شوراي عالي انقالب فرهنگي 44/44/4734 خمور 131مصوب جلسه  

 



 143                                                قوانين و مقررات تبليغاتي كشور

 

يي هاا طرح و نقشي كه ،ش ارا و غ ر،ش ار دارا  ن ات و پ اآ -2ماده  

 :ممنوع است ونظ ر موارد زير باشد

 اهانت به اديان رسمي كشور و كتب ،سماني و مقدسات مذهبي. –الر  

كه به موجب قاوان ن كشاور   ا  مسل  و فرقه ويبل غ هرگونه مراآ –ب  

 ف ر  منحرف مطرح باشد.ها  باشد و يا به صورت جريانمي غ رقانوني

كلمات و موضوعات مغااير باا فرهناگ عماومي جامعاه       ويصاوير –   

 اسالمي ايران.

نقوش و يصاوير مغاير با اصول فرهنگ عمومي و بومي ياا فرهناگ    –د  

 ايراني. –اسالمي 

ف ار  منحارف   ها  و نحوه يشت پ و يع  ن جريانها : شاخپيبصره 

ايراني )بند د(  –بند ب ( و يع  ن اصول فرهنگ عمومي بومي و اسالمي )

 شود.مي اجرايي مشتپ نامه،ي ندر 

الذكر ملزآ به يول دكنندگان و واردكنندگان كاالها  مصرفي فوق -3ماده 

و هاا  هنبر عالئم و نشا رعايت ضوابط و مع ارها  مصوب شورا  نظارت

 هستند. ... يصاوير رو  البسه و

 اراياه مشااوره هنار  باه منظاور     ها  صدور مجوز برا  كانون -3ماده 

به عهاده معاونات   ها مشاوره به يول دكنندگان و نظارت بر كار اين كانون

 امور هنر  است.

در ...  و يصااوير رو  البساه و  ها نشانه وشورا  نظارت بر عالئم -1ماده 

معاونت امور هنر  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يش  ل و اعضاا  ،ن  

 به شرح ذيل است:

 رئ   شورا(.)معاون امور هنر   –الر  

 مدير كل مركز هنرها  يجسمي. –ب 

 نماينده سازمان م راث فرهنني. –  
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 نماينده انجمن ،ثار و مكاخر فرهنني. –د 

 نماينده وزارت اطالعات. – اه

دو نكر از كارشناسان برجسته هنرها  يجسمي به پ شنهاد معاون امور  –و 

 هنر  و يصويب شورا  فرهنگ عمومي.

ياريتي و ديناي از ساازمان    ونظر در مسائل فرهننيي  نكر صاحب –ز 

 يبل غات اسالمي و با يصويب شورا  فرهنگ عمومي.

ورش با نظر در مسائل يرب تي از وزارت ،موزش و پري  نكر صاحب –ح 

 يصويب شورا  فرهنگ عمومي.

كارشناس حقوقي وزارت فرهناگ و ارشااد اساالمي باه پ شانهاد       –ط 

 .معاونت حقوقي

 نماينده وزارت بازرگاني. –  

مشاوريي در   هاا  يواناد دب رخاناه  ماي  : معاونات اماور هنار    9يبصره 

يش  ل دهد. همچن ن يع  ن  وهايي كه يوانايي انجاآ اين كار را دارنداستان

در وارووب نظارت باه عهاده معاونات    ها م زان و نحوه مشاركت استان

 امور هنر  است.

اكثريت اعضا معتبار خواهاد    يسي د: يصم مات شورا  نظارت با 8يبصره 

 بود.

دب رخانه شورا موظر به ثبت و حمايت نقوش به كار گرفتاه در   -2ماده 

لكان و مصنكان حمايات  ؤبايد از حقوق م انونقكاالهاست. همچن ن طبم 

 شود.

يواند در صورت لزوآ از متتصص ن و مطلع ن امر برا  مي شورا -2ماده 

شركت در جلسات شورا دعوت به عمل ،ورد. ضرورت امر و انتتاب فرد 

 رئ   شورا خواهد بود. يسي دمورد نظر با 
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،ن فاراهم   ا  خواهد داشت كه وظايردب رخانه وشورا  نظارت -1ماده 

 نحاوه نظاارت بار    جلسات پ ن ر  مصاوبات و  ،وردن مقدمات يش  ل 

 اجرا  ،نها است.

ي  واحد حقوقي  ون ر  امور و جرايم و يتلكاتشورا برا  پ  -91ماده 

 دهد.مي به عنوان مدعي در دب رخانه يش  ل

اناد  و مطبوعات موظر صداوس ماگروهي باالخپ ها  رسانه -99ماده 

 اسالمي يالش كنند. –نسبت به يبل غ و يرويج نقوش ملهم از هنر ايراني 

اجرايي و حدود اخت ارات شورا  نظاارت در  ها  دستورالعمل -98ماده 

يوسط معاونت اماور هنار  يه اه و در شاورا       نامه،ي نوارووب اين 

 .گ رديصويب قرار ميمورد فرهنگ عمومي 

مااور   323يبصااره در جلسااه   2و ماااده  98فااوق در  نامااه،ياا ن   

 شورا  عالي انقالب فرهنني به يصويب رس د. 99/99/9221

 
 سيد محمد خاتمي       

 جمهور و رييس شوراي عالي انقالب فرهنگيرييس       
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 قاون  مربن  به تبل غ كاالهاي مشمنل

 ااتاودارد اجباري
 

 مؤسساه قاانون اصاالح قاوان ن و مقاررات      1اد ماده كدر اجرا  م

استاندارد و يحق قات صنعتي ايران مصوب سال ي هزار و س صد و هكتااد  

عالي استاندارد كاالها  مندر  در اين مجموعه و ي  و مصوبات شورا 

اجبار  گرديده است لذا يول د يمركز يوزيع و فروش ايننونه كاالهاا باا   

اياران   ير از استاندارد مربوط و يا بادون عالمات اساتاندارد   ك ك ت پاي ن

 باشد.ممنوع مي

واردكنندگان كاالها  مشمول استاندارد اجباار  ملازآ باه رعايات     

مقررات مربوطه بوده و ونانچه نظامات قانوني را مراعات ننمايند عالوه بر 

كننده در جامعه از ،ن زيان خواهند ديد بر اساس ،ن ه خود بعنوان مصرف

اساتاندارد و   مؤسسهات قانون اصالح قوان ن و مقرر 93-98-99- 1مواد 

شرح مندر  در اين مجموعه يحت پ نرد قانوني ه يحق قات صنعتي ايران ب

 .قرار خواهند گرفت

عالي اساتاندارد اجارا    يواند با يصويب شورا مي مؤسسه -1ماده 

ها  كار را كاه از  بتشي از ي  استاندارد و يا ،ئ ن استاندارد كاالها و يا

ز ك ك ات فار،ورده و   عمومي و حصول اطم نان انظر ايمني حك  سالمت 

قتصاد  ضرور  باشد كننده و يا ساير جهات رفاهي و احمايت از مصرف

اجباار  اعاالآ    وها  الزآ كه از سه ماه كمتر نتواهد باود با يع  ن مهلت

 نمايد.

هاايي  ره فار،ورده در موارد  كه اجرا  اساتاندارد درباا   -3يبصره 

هرگونه يسه الت به واحدها  يول دكنناده    عطاا وگردداجبار  اعالآ مي

  متتلر دولتاي و  هاو سازمانها از سو  وزاريتانهها اين قب ل فر،ورده
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  اريباط جمعي منوط هااز طريم رسانهها ن ز يبل غات رسمي اين فر،ورده

 مؤسساه  يسي د ديه ،ن و يا سيبه داشتن پروانه كاربرد عالمت استاندارد يا ي

 ند بود.هاستاندارد و يحق قات صنعتي ايران خوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 قوانين و مقررات تبليغاتي كشور 148

 

داتنرالعمل وحنه فعال ت اشخاص حر ري ا حرنقي 

 عرضه كننده كاال ا خدما  خارجي در كشنر
 

 9228( قانون بودجاه ساال   91( بند )ر( يبصره )1در اجرا  مكاد جزء ) 

حقاوقي   كل كشاورو موضاوع سااماندهي فعال ات اشاتاص حق قاي و      

كننده كاال و خدمات خارجي در كشورو دستورالعمل به شرح ذيال  عرضه

 گردد.ابالم مي

 ضوابط اجرائي: 

ها  رسامي  ( كل ه اشتاص حق قي و حقوقي خارجي و نمايندگي9ماده  

ها  خارجي كه قصد عرضه كاال و خادمات در كشاور را دارناد    شركت

واحاد صانكي انجااآ شاودو     اعم از اين ه فعال ت ،نها در قالب شركت يا 

م لكند نسبت به ثبت شعبه يا نمايندگي عرضه محصوالت خاود باا ق اد    

مشتصات محصول و قرارداد نمايندگي مربوطه با رعايات كل اه قاوان ن    

 جار  در وزارت بازرگاني اقداآ نمايند.

ها  موضوع ماده ي  اداره ها و نمايندگييبصره ي : محل ثبت شركت 

هااا  خااارجي و باشااد و شااركتبازرگانااان ماايكاال امااور اصااناف و 

ها  مجاز ثبت ناآ شده ملزآ باه رعايات قاانون نظااآ صانكي      نمايندگي

 خواهند بود.

هااا  خااارجي و هااا  مربااوط بااه ثباات شااركتيبصااره دو : فرماات 

ها  خارجيو يوسط دب رخاناه ه اات عاالي    ها  رسمي شركتنمايندگي

 گردد.ها يوزيع ميننظارت يه ه و يوسط سازمان بازرگاني استا

ها  موضوع ماده ي  كاه  ها و نمايندگييبصره سه : ،ن دسته از شركت 

نسبت به اخذ ياي ديه اقداآ ننمايندو كاالها  عرضاه   93/2/9228يا ياريخ 

ها  قانون يعزيرات ح اومتي و قاوان ن   شده يوسط ،نها مشمول مجازات
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تلك ن باه مراجاع صاالحه    مربوط به مبارزه با قاواق كاال و ارز بوده و مت

 شوند.)سازمان يعزيرات ح ومتي( معرفي مي

ها  خارجي ها  خارجي و نمايندگي رسمي شركت( كل ه شركت8ماده  

موضوع ماده ي  اين دستورالعملو م لكند متناساب باا م ازان و گساتره     

يوزيع كاالها  خودو مراكز خدمات پ  از فروش و مراكز مجاز سروي  

 فهرست ،ن را در اخت ار وزارت بازرگاني قرار دهند.يع  ن نموده و 

( شرايط ياس   و اعطا  مجاوز بارا  مراكاز خادمات پا  از      2ماده  

 باشد.فروش و مراكز مجاز سروي و يابع قانون نظاآ صنكي مي

هاا   ها  رسامي شاركت  ها  خارجي و نمايندگي( كل ه شركت3ماده  

لكند برا  كاالها  با دواآ خارجي موضوع ماده ي  اين دستورالعملو م 

عرضه شده خودو دفتروه راهنما به زبان فارسيو كارت ضمانتو كاارت  

خدمات پ  از فروش صادر نموده و همراه با كااال باه خرياداران     ارايه

 نمايند. ارايه

هاا   ها  رسامي شاركت  ها  خارجي و نمايندگي( كل ه شركت3ماده  

بناد  مشاتپو شاماره ثبات     خارجي موظكند كاالها  خود را با بساته 

لاوگراآ باه   وگذار  كاااليي و ه شركتو بروسب مشتصات كاالو شماره

 همراه فاكتور فروش عرضه نمايند.

رسمي ،نها موظكند جهت  ها  خارجي و نمايندگان( كل ه شركت1ماده  

وارووب ضاوابط و مقاررات    كنندگان كاال و خدماتو درحقوق مصرف

محصوالت خود اقداآ نمايند. در صورت  اين دستورالعمل نسبت به عرضه

عدآ رعايت قوان ن و مقررات وزارت بازرگانيو طبم قاوان ن و مقاررات   

يجار  كشور و قوان ن يعزيرات ح ومتي مربوط به قاواق كاال و ارز باا  

 متتلك ن رفتار خواهد شد.
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كنناده كااال و ن از    ها  خارجي عرضهيبصره : نمايندگان رسمي شركت 

ت پ  از فروش ،نها در صورت سه بار مح وم ت در محاكم مراكز خدما

يعزيراييو در نوبت سوآ واحد صنكي و يا واحد عرضاه كنناده خادمات    

 عالوه بر ضبط كاال ويع  ن مجازات مقرر يعط ل خواهد شد.

هاا   ها  گروهيو وسايل اريباط جمعاي و شاركت  ( كل ه رسانه2ماده  

ت ،ن دسته از كاالها  خاارجي كاه   يبل غايي م لكند فقط نسبت به يبل غا

هاا  خاارجي و نماينادگي رسامي ،نهاا يوساط وزارت       فعال ت شركت

 اقداآ نمايند. وبازرگاني مجاز اعالآ شده است

 

 محمد شريعتمداري            

 وزير بازرگاني                
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ا  ياارمايه يضنابط فعال ت ااردكنندگا  كاالها

 كشنر در يباداام خارج يمصرف
 

از حقوق  تيقانون حما 89ماده  يياجرا نامهني ، 22استناد به مكاد ماده  با

هاا ماور    23239/ت922821كنندگان موضاوع مصاوبه شاماره    مصرف

قاانون در بتا     نيا ا ياي ضوابط اجرا رانويمحترآ وز ات ه 8/1/9211

در  يدواآ خاارج باا  يو مصارف  هيسارما   واردكنندگان كاالهاا  ت فعال»

 .باشدير ميشرح زبه « كشور

 ازمناد  ن»ضاوابط كاه    نيا موضوع ا  فهرست مشتصات كاالها -9ماده

 2. منطبم با مكاد يبصره باشديم« خدمات فروش و خدمات پ  از فروش

وزارت صانعتو معادن و يجاارت      قانون مذكور كه از سو 2ماده  3و 

 .باشديگرددو م يابالم م

كننده كه واردكننده و عرضه يو حقوق يق اشتاص حق ه كل -8ماده

 يندگينما ايو  يخارج دكننده نسبت به انعقاد قرارداد با شركت يول

 ن عاامل  ن  يع ايو  يندگينما  اعطا اركه اخت  –مزبور   هاشركت

دارا  يو فروش و خدمات پ  از فروش را از شاركت اصال   عييوز

باا   ت فعال يموظكند به منظور اخذ گواه ندااقداآ نموده –باشند يم

مادارك الزآ باه    نار يو د يبا شركت خارج ن ماب يقرارداد ف ارايه

وزارت صنعتو معادن و يجاارت    يداخل يمعاونت يوسعه بازرگان

 يخاارج   هاا شاركت دفااير و شاعب    ن . همچنا ناد يمراجعه نما

و  همستقر باود  رانيكننده كاال و خدمات كه در او عرضه دكننده يول

 عويا يوز  هايندگينما ن  الزآ به منظور انتتاب و يع يقانون ار اخت

مادارك الزآو   اراياه موظكند باا   باشنديفروش و خدمات را دارا م
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وزارت  يداخل ياز معاونت بازرگان ت فعال يگواه افتينسبت به در

 .نديصنعتو معدن و يجارت اقداآ نما
 دكنناده  )يول يمنعقده با شاركت اصال   يندگي: قرارداد اعطاء نما9يبصره

  اعطاا  يقاانون  ار كه اخت ياصل  هاشركت  هايندگينما اي( و يخارج

كشاور مبادا و    يممهور به مهر اياق بازرگاان  يستيرا دارندو با يندگينما

دفتار حااف     ايا و   گركنسول رانويا ياسالم  سكارت جمهور ن همچن

 ،ن كشور باشد. رمنافع د

)فروش و خدمات پ  از فروش( از  يندگينما  : در قرارداد اعطا8يبصره

الزآ است مدت قارارداد )شاروع و خايماه(و نحاوه      يخارج  هاشركت

و...  ن مورد قبول طارف   هات مسؤول و حسابو ارجاع داورهيفسخو يسو

  هاا و قراردادهاا  موافقت نامه يعموم طيكه وارووب ،ن مطابم با شرا

 و لحاظ گردد. ه يه وباشديم يالمللن ب

در صورت داشتن مجوز  يخارج  هاشركت  امنطقه يندگي: نما2يبصره

را  يم توب مجوز از شركت اصال  رييصو يستيبا ويندگينما  اعطا  برا

مستندات الزآ جهات صادور    ريبه همراه سا ربط مراجع ذ يسي دپ  از 

وزارت صنعتو معدن  يداخل يبه معاونت يوسعه بازرگان يندگيمجوز نما

 .ندينما هيو يجارت ارا

و  يشاركت خاارج    از ساو  ينادگ ينما  طرفهيدر صورت لغو  -2ماده

معلام   ينادگ يحقاوق نما  تيبه منظور حك  و رعا ويقبل ندهياعتراض نما

عرضه شاده    خدمات پ  از فروش جهت كاالها هيشده و ضرورت ارا

شاركت    از سو يو مستندات كاف ليدال يستيكنندگانو بابه مصرف يقبل

يا پا    هيشده ارا يمعرف ديجد ندهينما ايو  يندگياعطاكننده نما يخارج

 يمعاونات يوساعه بازرگاان    نادگان يمتش ل از نما  اته در كم ياز بررس

كننادگان و  مصرف تيسازمان حما رانويسازمان يوسعه يجارت ا ويداخل
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از  تيحما يانجمن مل رانويو معادن ا عيصنا ياياق بازرگان دكنندگانو يول

 اقداآ شود. يينها ر ي ل ن  كنندگان نسبت به يعمصرفحقوق 

 ينادگ يپا  از لغاو نما   يل بنا به هر دل ي: ونانچه شركت خارج9يبصره

پ  از اعالآ موضوع از  دوياقداآ ننما ديجد ندهينما ينسبت به معرف يقبل

باا    ثبت سكارش و ورود كاالها ويداخل يمعاونت يوسعه بازرگان  سو

مطابم يعهدات  ديجد ندهينما يسي دو  يمربوطه يا زمان معرف  نشان يجار

  الزآ از سو يممنوع بوده و اقدامات قانون يشدهو از هر مبدا خارج خذا

 .رديپذيالذكر صورت مفوق ته كم

لغو شده موظكند  يندگينما  هاشركت ويندگي: در صورت لغو نما8يبصره

وزارت صانعتو معادن و    يداخلا  يمرايب را به معاونت يوسعه بازرگاان 

حقاوق   تيو جهت رعا ندياعالآ نما ربطيذ يتيانجمن حما ز يجارت و ن

  هاا ساامانه  ميا مرايب را از طر ربطويذ يتيكنندگانو انجمن حمامصرف

 .ندينماياعالآ م يعموم طوره ب يرساناطالع

يوساط شاركت    يرانيا ندهينما ينينزيجا اي: در صورت حذف و 2يبصره

خادمات   هيا وجود اختالفو يعهدات مربوط به فروش و ارا ايو  يخارج

طبام يعهادات اعطاكنناده     يقبلا  نادگان ينما ايا  ناده يپ  از فروش نما

 ت ا مجاوز فعال  ديا گاردد و يمد يمنتقال ما    بعد ندهيبه نما ويندگينما

 ن يضم ارايهمشروط به  نامه،ي ن نيمريبط با ا  كاالورود  ايو  يندگينما

 خواهد بود. يو اثبات انجاآ يعهدات قبل

 يمعاونات يوساعه بازرگاان     از ساو  يندگي: در صورت لغو نما3يبصره

،ن شاركت مطاابم    ويباه شاركت خاارج    يرسانو پ  از اطالع يداخل

 جااد يشاده و ا  جااد يا ييعهدات سپرده شده موظر به انجاآ يعهدات قبل

 .باشديم ديجد ندهينما يمعرف ايشعبه و 
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  اهيدواآ و سارما باا  يمصرف  ثبت سكارش و ورود هر نوع كاال -3ماده

در  يو حقوق يق اشتاص حق ريخدمات پ  از فروشو يوسط سا ازمند ن

ناوع كااال و نشاان    »از هماان   يرسم ندهينما  يصورت وجود حداقل 

 .باشديدر كشورو بالمانع م « يجار

وزارت صنعتو معدن و يجارت  يداخل ي: معاونت يوسعه بازرگان9يبصره

 طاه  مربوطو ح  كاال  برا يندگيموظر است در هنناآ صدور مجوز نما

شاركت    شده از سو ارايهرا با يوجه به مدارك  يشركت متقاض ت فعال

را به صراحت در   مورد نظر از هر نشان يجار  جهت نوع كاال يخارج

 .ديو اعالآ نما د صادره ق يگواه

اقدامات  ديبا رانيثبت سكارشات سازمان يوسعه يجارت ا: سامانه 8يبصره

هر نوع كااال و نشاان    يرسم ندگانياطالعات نما يالزآ جهت بروزرسان

 را انجاآ دهد.  يجار

يعهادات و   يستيبا  هر نشان يجار يرسم يندگينما  هاشركت -3ماده

قطعه و خدمات پا  از   ن مسي يفن يبان الزآ درخصوص پشت  هان يضم

الزآ و مطاابم ضاوابط وزارت    يمساتندات قاانون   يفروش مربوطه را ط

 .ندينما ارايهو  افتيدر يصنعتو معدن و يجارت از شركت خارج

  ،نهاا در جمهاور   يرسم ندگانيو نما يخارج  هاشركت ه كل -1ماده

 نيا ماورد اشااره در ا    در صورت اقداآ به واردات كااال  رانيا ياسالم

 زان به خدمات پ  از فروش دارندو م لكند متناسب با م از كه ن نامهن ي،

و شاب ه خادمات پا  از      يخود مراكز سارو   كاالها عيو گستره يوز

از  تيا قاانون حما  ياي ضاوابط اجرا  ريو سا  جار ضوابطفروش مطابم 

و مشتصاات و فهرسات مراكاز مزباور را      جاديكنندگان احقوق مصرف

 .ندينما يرساناطالع يطور عمومهب
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مراكاز    بارا  ت ا مجوز و اساتمرار فعال   و اعطا يسس   طيشرا -2ماده

يابع قاانون   ويرگاه خدمات فروش و خدمات پ  از فروش و مراكز يعم

 .باشديم ينظاآ صنك

شاده و   هيا خدمات پ  از فروش ارا ياثر بتش يابيبه منظور ارز -2ماده

هار   يرسم ندگانينما ت فعال كنندگان كشورو نحوهحقوق مصرف تيرعا

از  تيا حما يو شب ه يحت پوش  ،ن يوساط انجمان ملا     نشان يجار

را از  كاه  وظ نيخواهد شد انجمن مذكور ا يكنندگان بررسحقوق مصرف

يجارب   كننده خدمات پ  از فروش كه دارايبازرس  هاشركت ميطر

 رانيا اساتاندارد ا  يو سازمان ملا  تيسازمان حما يسي دو مورد  از مورد ن

انجااآ خواهاد داد و ونانچاه     باشندوي( ميسي دمورد  ها)فهرست شركت

 شاان يعوامل شاخپ را دارا نباشاد از ورود كاالها  ن مسي يييوانا يشركت

عوامل  يسم ن يييوانا يداد و ونانچه شركت واهدانجاآ خ ويندگيبا لغو نما

 ميا ،نها از طر يندگيبا لغو نما شانيشاخپ را دارا نباشد از ورود كاالها

ممانعات   – ضمن حك  يعهدات قبلاي  – يداخل يمعاونت يوسعه بازرگان

 بعمل خواهد ،مد.

انجمن  ميشونده است كه از طريابيبر عهده ارز يابيارز  هانهي: هزيبصره

كننده پرداخات  يابيارز  هاكننده به شركتاز حقوق مصرف تيحما يمل

 خواهد شد.

،نهاا موظكناد    يرسم يندگيو نما يخارج  هاشركت ه كل -1ماده

  خاود دفترواه راهنماا     اهيبا دواآ و سرما يمصرف  كاالها  برا

خدمات پ  از فروش )به زبان  هيكارت ضمانتو كارت ارا ويفارس

 ريقااانون و سااا نيااا يااياجرا  هااانامااهنياا ( مطااابم ،يفارساا

صاادر و هماراه    ارتوزارت صنعتو معدن و يجا   هادستورالعمل

 .ندينما هيارا داريكاال به خر
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از  ر ا غ يو حقاوق  يقا  اشاتاص حق  يبرخ ت : در صورت فعال9يبصره

ضوابط و قانون  نيا 3مكاد ماده  ارات كه به موجب اخت يرسم ندگانينما

در صاورت   نادو ينمايشاده ما   اديا   يجارتو اقداآ باه واردات كاالهاا  

شده طبام ضاوابط وزارت    يسي دشب ه خدمات پ  از فروش   ر كارگهب

 يخادماي   هاا  ازمند و ن يام انات فن يسم نصنعتو معدن و يجارت و 

و باا اخاذ     جاار  ناماه نيا  الزآ مطاابم ،   هاا ن يضم هيو ارا از موردن

 هيا باا ارا  ندهيرنما دكنندگان غرعنوان وايحت يواننديالزآو م  هاهييسي د

 .ندينما ت كارت ضمانت معتبر فعال

 9واردكننادگان موضاوع يبصاره      از سو ن يضم زان : حداقل م8يبصره

ثبت سكارش شده باوده و بصاورت     ارزش كل كاال %91معادل  يستيبا

وزارت صنعتو معدن  يداخل ينزد معاونت يوسعه بازرگان يضمانت بان 

 شود. هيو يجارت ارا

،نهاا م لكناد    يرسام   هايندگيو نما يخارج  هاشركت ه كل -91ماده

خاود را باا     كنندگان كاال و خدمات كاالهاا جهت حك  حقوق مصرف

  كاال  ر ن قابل پ اليمشتپو شماره ثبت شركتو شماره سر  بندبسته

كننادهو  مصرف مت ق ل كدو بروسب مشتصات كاال از قب رانيا ويوارداي

ساود مجااز طبام     تيا و رعا يفاكتور فاروش رسام   راهلوگراآ به هموه

 .نديمقررات وزارت صنعتو معدن و يجارتو عرضه نما

و  ياريباااط جمعاا ليوسااا ويگروهاا  هااارسااانه ه ااكل -99ماااده

نامه ني االشاره و ،قانون فوق 2مطابم مكاد ماده  يغاي يبل  هاشركت

  ،ن دساته از كاالهاا   غاات  نسبت باه يبل  ،ن م لكند صرفاً يياجرا

،نهاا   يرسام  ينادگ يو نما يخارج  هاشركت ت كه فعال يخارج

وزارت صانعتو معادن و    يداخلا  ييوسط معاونت يوسعه بازرگان

 .ندياقداآ نما ويجارت مجاز اعالآ شده است
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مصرف   و واردات كاال و خدمات از خار  از كشور برا ديخر -98ماده

ها به شارط موافقات   و پروژه  د يول  واحدها  واسطه برايو ب م مستق

كاه باه    يكاال و خادماي  ن وزارت صنعتو معدن و يجارت و همچن يقبل

 نيا مشامول مقاررات ا   وشونديوارد م شناهيعنوان نمونه و عرضه در نما

 بود. دضوابط نتواهن
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  :ضمايم
 

  آگهي و تبليغاتي  سيس و اصذ يدوز رانونراهنماي تأ 

  ها رن فنهنگ و ارشا  اسميي استان اتشمارك تلفن ا ار 
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  درخناات راهنماي

 ا تبل غاتي آگهي كاون  تأا س مجنز
 

 محال  اساتان  و ارشاد اسالمي فرهنگ كل اداره به يقاضانامه ارايه -9 

 مديرمسؤول امت از و معرفيصاحب با امضا  س ونت

باا رعايات    امت ااز( صااحب  و )مديرمسؤول وهار قطعه 2×3 ع   -8 

 موازين ادار 

 امت از( و صاحب )مدير مسؤول ،ن و ارايه يحص لي يصوير مدرك -2 

و  )مدير مسؤول ،ن اصل و ارايه صكحات از يمامي يصوير شناسنامه -3 

 امت از(صاحب

 ،ن اصال  و اراياه  دائام  ياا معاف ات   خادمت  پاياان  يصوير كاارت  -3 

 امت از(و صاحب سؤول)مديرم

و  )مدير مساؤول  كل اداره با معرفي مؤثر ك كر  پ ش نه عدآ گواهي -1 

 امت از( صاحب

 كل اداره با معرفي انتظامي ن رو  اماكن يسي ديه -2 

 :اساسي ن ات 

( باياد  حقاوقي  در مورد )اشتاص و مدير عامل حق قي ا  اشتاص  الر 

 نباشند. فساد اخالقي باشند و مشهور به مؤثر ك كر  فاقد پ ش نه

 زير باشد: شرايط بايد دارا  مسؤولا  مدير ب 

 ايران يابع ت -9 

 قانوني اهل ت -8 

                                                 
 دارنتد بايتد توستط    حقتوقي  شخصتيت  كته  از متقاضتياني  دستته  آن توسط تقاضانامه تنظيم 

  پذيرد. انجام يا شركت مؤسسه مديرعامل

 بايست برابر اصل شوند.()تمامي مدارك مي
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 مؤثر ك كر  و سابقه شهرت سوء نداشتن -2 

كاار   ساابقه  سال پنج حداقل و داشتن متوسطه كامل ديپلم دارا بودن -3 

 ياا مادرك   يبل غاات  هاا  سازمان با يسي د كم ته در امور يبل غات مؤثر

  ل سان  دانشنامه معادل يحص لي

و يا  دولتي ها يا شركت ها يا مؤسساتدر وزاريتانه اشتغال عدآ -3 

 هاشهردار 

 يبل غات در كم ته درخواست موضوع وقفو احراز شرايط در صورت  

صاادر   كاانون  مجوز يسسا    قانوني مراحل از طي و پ  بررسي استان

 گردد.مي

و ارشااد   فرهنگ كل از عمل رد اداره كه در صوريي متقاض ان كل ه  

خود  انند ش ايتيومي وباشند شاكي استان يبل غات يا كم ته استان اسالمي

و  اماور مطبوعاايي   معاونات  يبل غاات رساني دفتر يبل غات و اطالع را به

  كنند. ارايه و ارشاد اسالمي فرهنگ وزارت رسانياطالع

 

 بازرگاني و تبليغات آگهي هايكانون اداره   

  رسانيدفتر تبليغات و اطالع   

                                                 
 به مورد اشاره هايدر سازمان مديرمسؤولي فرد متقاضي نبودن ، شاغلاشتغال منظور از عدم 

يتا   كشتوري  استتخدام  قانون مشمول كه ديگري هاييا شيوه ، قراردادي، پيمانيرسمي صورت
 باشد.كار مي قانون

  تبليغاتي هايبرنامه و اجراي در طراحي سازنده نقش از ايفاي فرد عبارت مؤثر يك سابقه 
 كلتي  يا دچار آستيب  مانده عقيم يا عنصر، برنامه نقش آن ايفاكننده حذف در صورت كه است

 شود.مي
 ت خيابتان شتهيد      رستاني: تهتران ت خيابتان فتاطمي غربتي       نشاني دفتر تبليغات و اطالع

 88773144ت  88331481.   تلفن: 424ارتش ت ساختمان  134زاده ت روبروي بيمارستان اعتماد
 www.ad.gov.irگاه: نشاني وب
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 داتنرالعمل ا ضنابط صدار مجنز اوتشار 

 )گاه شمار( مياررا د )االنامه( ا ترن
 

وزارت فرهناگ و ارشااد    ريقانون اهداف و وظا 8ماده  91به استناد بند 

« ك»بناد    و در اجرا ياسالم  مجل  شورا 9213مصوب سال  ياسالم

وابساته    هاا و واحادها  و نظارت بر واپتاناه    يسس نامهني ، 92ماده 

ناماه  بي)موضاوع يصاو   رانيا وز ست ه 9/1/9229مصوب جلسه مور  

از  انت صا   ( و در راساتا 83/1/9229ماور    ه 323/ت 82232شماره 

 ويفرهناگ عماوم    مصاوبات شاورا    و اجارا  يرانا يا يفرهنگ اسالم

 مي)ساالنامه( و يقاو   د دستورالعمل و ضوابط صدور مجوز انتشار سررسا 

 :گردديابالم م ري)گاه شمار( به شرح ز

و مقاررات و باا    ن وفام قاوان   يو حقاوق  يق اشتاص حق ه كل -9 ماده

 د و سررسا  ميواپ يقاو  يمتقاض يواننديدستورالعمل م نيمكاد ا تيرعا

 باشند.

بر اسااس   يق اشتاص حق  برا د و سررس ميمجوز واپ يقو -9 يبصره

از وزارت فرهنگ  ت مجوز فعال  كه دارا رنده م ايبه واپتانه سكارش گ

 .گردديصادر م باشدويم يو ارشاد اسالم

هاو شركت ياشتاص حقوق  برا د و سررس ميمجوز واپ يقو -8 يبصره

و مهر و امضاء مقاآ مجاز و  يها و ...( با درخواست كتبمؤسساتو كانون

مجااز صاادر     دارنادگان امضاا   يو معرفا  رات  و يغ  يسس يارائه ،گه

 .شوديم

ناوعو قطاعو شامارگان     نوييعداد عناو ديدر متن درخواست با - 2 يبصره

واپتاناه    و ناآ واپتانه ذكر شاود. ضامناً در يقاضاا    د و سررس مييقو
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ضمن لازوآ   يق اشتاص حق د و سررس ميواپ يقو  برا رنده گ سكارش

شاماره يلكان و    ويكد مل ويدر  موارد مذكور ذكر ناآو مشتصات سجل

 ذكر شود. ديبا دهدهنسكارش ينشان

 خيو يار مييقو  كشور و مبنا يمطابم با اصل هكدهم قانون اساس -8 ماده

 ديا ابتادا با  مويلذا در يقاو  باشديم يشمس  كشورو هجر  و ادار يرسم

  هانسبت به سال يرانيير و نمابه صورت برجسته يشمس  هجر  روزها

 در  گردد.  الد و م  قمر -  هجر

 مييقو مه در متن و ضم دادهايها و رودر  ناآ روزها و مناسبت -9 يبصره

باشاد و از   يفرهنگ عموم  مطابم با مصوبه ساالنه شورا ديبا د و سررس

 گردد.  و اسالآ خوددار رانيا يتيمهم و مسلم يار عيوقا رييحر

و  نيعنااو  ياساام   ر كاارگ باه  ت ا قاانون ممنوع   در اجرا -8 يبصره

 ن چنا ( و همياسالم  مجل  شورا 93/1/23)مصوب  نانه اصطالحات ب

  هاا هر گوناه واژه   ر به كارگ ويفرهنگ عموم  براساس مصوبه شورا

و  ناناه  ب ريها و يصاوو نامسنوس و استكاده از عالئمو اش الو نشانه نانه ب

 هكتهو ماه و فصل ممنوع است.  روزها  در نامنذار يوارداي

 ويدر ماتنو حواشا   ياسا  و س ياجتمااع  ويفرهنن وينيمطالب د -2 ماده

باا   سات يبايم دو و سررس مييقو  دادهايها و روروزهاو مناسبت مويضما

و ضوابط نشر كتاابو   هااست اهدافو س يحدود مقرر در مصوبه اصالح

و  يانقاالب فرهننا   يعال  شورا 83/9/9221مور   111مصوب جلسه 

 باشد: منطبم ريموارد ز ن همچن

  هان اتو جمالت و ،موزه هو ادع اتويو روا ثياحاد اتوي  ،در -9-2

المنكعاه  عااآ   هاا اآ ا پ ز ا و ستنان بزرگان و اشاعار و ن  يو مذهب ينيد

بهداشات   تيا مربوط باه رعا  ليمسا ر نظ  و اقتصاد ياجتماع ويفرهنن

و احتاراآ    در مصرف ،ب و انرژ ييجوصرفه تيرعا ويو اجتماع  فرد
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منابع بالمانع  ايبا ذكر منبع  ياسالم يو اشاعه فرهنگ مل نرانيبه حقوق د

 است.

باا شارع    ريمغا دينبا ن و مضام ريهاو يصاوعالئمو نشانه  ر كارگبه -8-2

 باشد. يرانيا - يمقدس اسالآو فرهنگ اسالم

اساالآ و نظااآ    ضد  هاگروه ريها و يصاواستكاده از عالئمو نشانه -2-2

 ممنوع است. ز ن رانيا ياسالم  جمهور

كشور  يرسم انيو اد هات در مورد قوم ز ،من از در  مطالب يوه -3-2

 يكاه موجاب اخاتالف و يكرقاه اف نا      ينيو مقدسات د يو كتب ،سمان

 شود.  خوددار شودويم

اعمال به روزو هكتهو ماهو فصال   يمطالب و نسبت دادن برخ ان از ب -3-2

خرافات و متدوش كردن وهره اسالآ را به دنبال داردو  جيو سال كه يرو

 شود.  خوددار

ماراآو مسال  و فرقاه     و ف ار   هاانيهر گونه جر جيو يرو غ يبل -1-2

  هاا و گاروه  باشاد يما  يرقاانون  كشاور غ  ن منحرف كه به موجب قوان

و  يو ساالطنت   ااالئ  هااامحااارب و عناصاار ضااد انقااالب و نظاااآ 

 ر كه موجب يطه  به نحو رانيا ياسالم  معاند با جمهور  هات شتص

 وهره ،نان شودو ممنوع است.

 تيا مساتلزآ رعا  رانيا ا ياسالم  استكاده از نقشه و پروم جمهور -2-2

 .باشديمربوطه م ن ضوابط و قوان

 ديمورد استكاده با  هات شتص  يپوش  و ،را نو مضام روييصاو -2-2

و  يمارو  بادحجاب   ديا جامعه باوده و نبا  يو مذهب يمتناسب با عرف مل

 باشد. يبرهنن
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 بيااكااه ماارو  يتر ييهاااو صااحنه رياسااتكاده از مااتنو يصاااو -1-2

 يسات يهمز جيالقاء وحشت و خشاونت و يارو   ويع منابع طب ستيزط مح

 )مانند سگو گربه و ...( باشدو ممنوع است. وان انسان و ح

 ه ا كل ديو ...( با ينقاش روي)ع  و يصاو  در استكاده از ،ثار هنر -91-2

و   و مقررات مربوطه و حقاوق اشاتاص از جملاه حقاوق مااد      ن قوان

 شود. تيمؤلكانو مصنكان و هنرمندان رعا  معنو

 مويضاما  ويكاالو خادمات و محصاوالت در ماتنو حواشا     غ يبل -3 ماده

 يغااي  و مقاررات يبل  ن باا قاوان   ستيبايم دادهايها و روروزهاو مناسبت

 منطبم باشد: ريموارد ز ژهيكشور به و

مقاررات   نو قاوان  تيا خدمات مساتلزآ رعا  ايهر گونه كاال  غ يبل -9-3

 ت ا و نظاارت بار نحاوه كاار و فعال       يسسا  ناماه ني مربوط از جمله ،

  انقاالب جمهاور    شاورا  9232مصاوب   ويغاي و يبل ي،گه  هاكانون

  د ا يول - يواحاد خادماي   ايمؤسسهو شركت و  يو موافقت كتب ياسالم

 .باشديمقاآ مجاز م ءمربوطه با مهر و امضا

)مانناد   سات  كاه باه ح ام قاانون مجااز ن      يكاال و خدماي غ يبل -8-3

 ( ممنوع است.ات دخان

( كاه  ي،ن بت  كاال و خدمات )مانند كاال و خدمات پزشا   غ يبل -2-3

 باشنديربط م انجاآ ،نها به ح م قانون منوط به كسب مجوز از مراجع ذ

 .باشديم يمجوز و در  شماره ،ن در متن ،گه افتيمنوط به در

 يدر صاوري  ناناه  ب  كاالهاو خدمات و مصنوعات كشاورها  غ يبل -3-3

 يقاانون  ت ا مجاز است كه عرضه و فروش ،ن در داخال كشاور ممنوع  

 نداشته باشد.

ندارد مشمول استا  كاالها غ و مقررات مربوط به يبل ن قوان تيرعا -3-3

 است.  و ... ضرور يشي،را ويبهداشت ويخوراك ژهيبه و و اجبار
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از زنانو مردان   كاالو خدمات و محصوالت استكاده ابزار غ در يبل -1-3

 و كودكان ممنوع است.

 يكاالو خدمات و محصوالتو اساتكاده از نوشاتار فارسا    غ در يبل -2-3

 تيا رعا ناناهو  اساتكاده از زباان ب    . در صورت لزوآ براباشديم يالزام

و برجساته   يفارسا ر درصاد غ  21و  يدرصد فارسا  21  يناسب نوشتار

 است.  ضرور نانه از خط زبان ب يبودن خط فارس

كااالو محصاوالت و ...    غاات  در انجااآ يبل  يسا يهر گونه غلط نو -2-3

 ممنوع است.

ها ،رآ مؤسساتو شركت اينماد  و استكاده از هر گونه عالمت يجار -1-3

 .باشديثبت ،ن عالمتو نشان از مرجع مربوطه م يو... منوط به ارائه گواه

)متضامن   ييتصص د و سررس ميجهت صدور مجوز واپ يقو - 3 ماده

  هنار  ويينما سا  ويمطبوعاي ويخدمات پزش  ايمربوط به كاال  و محتوا

از  هيدي اخذ يس ويمذهب  هات اقل د و سررس ميواپ يقو ن و...( و همچن

 يالزاما  د سررس اي ميمراجع مربوطه و در  شماره ،ن در صكحه اول يقو

 است.

در ادارات كال فرهناگ و    د و سررس ميصدور مجوز واپ يقو - 1 ماده

 نيا ا  و نظاارت بار روناد اجارا     رد گيهاو انجاآ ماستان يارشاد اسالم

 .باشديصادره بر عهده دفتر امور واپ م  دستورالعمل و مجوزها

در  ناآ واپتانه و شماره مجاوز صاادره يوساط ادارات كال      - 2 ماده

 است. يالزام د ها در صكحه اول سررساستان يفرهنگ و ارشاد اسالم

مستلزآ اخذ مجوز و برگه اعالآ  د و سررس مييقو عيواپ و يوز - 2 ماده

 .باشديم يوصول از ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالم

برگه اعالآ وصول م لر است وهار نساته از   افتيدر يمتقاض -1 ماده

استان  يمورد نظر را به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالم د و سررس مييقو
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 د و سررسا  ميدو نسته از يقو دينموده و ،ن ادارات كل با ليمتبوع يحو

 را به دفتر امور واپ وزاريتانه ارسال كنند. يم يسل

 رييصاو  د و سررسا  ميز واپ يقاو ا   واپتانه م لر است پ -91 ماده

را اخاذ   يادارات كل فرهنگ و ارشاد اسالم  مجوز واپو صادره از سو

 .دينما  و پ  از انطباق با اصل ،ن در سوابم مربوط ننهدار

 ل ا و اصل مجاوز ارائاه شاده و ي م    ريانطباق يصو ت مسئول -9 يبصره

 .باشديسوابم برابر مقررات موضوعه بر عهده واپتانه م

و مقاررات   ن با قوان ريواپ شده مغا ميو يقو د ونانچه سررس -8 يبصره

ناماه  ن يا دستورالعمل باشد واپتانه مسئول بوده و برابار ،  نيامندر  در 

 ئات  ه 9229وابسته مصاوب    ها و واحدهاو نظارت بر واپتانه   يسس

 .شوديم يدگ مربوطه به يتلكات واپتانه رس  هاو دستورالعمل رانيوز

باه   3/18/ 21 خييبصره در يار 2ماده و  99دستورالعمل در  نيا -99 ماده

ابااالم  خيو از يااار د رساا يفرهنااگ و ارشاااد اسااالم ريااوز بييصااو

 االجراست.الزآ
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