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  حوزة فیلم و سینماقوانین و مقررات  مجموعه

  

  چکیده

  

ی انقالب اسالمی در مقابل جبهه فرهنگی معارض، رسالت و مأموریت سنگینی ساماندهی جبهه فرهنگ

هاي نوین  آوري این جبهه فرهنگی باید از فن. باشد است که برعهده شورایعالی انقالب فرهنگی می

  . برخوردار باشد تا قابلیت مقابله و چیره شدن به جبهه فرهنگی معارض را بیابد

. تواند جبهه فرهنگی انقالب را به قابلیتی برتر برساند یی است که میها شک سینما یکی از حوزه بی  

دشمنان انقالب اسالمی از این هنر و از این حربه براي رسیدن به اهداف خود و تهاجم فرهنگی برعلیه 

  . اند هاي عظیمی نموده گذاري اند و سرمایه هاي فراوان برده اسالم و انقالب اسالمی بهره

هاي بلند اسالم ناب محمدي در خدمت تبیین مفاهیم و آموزه» و سینما فیلم«زمانی که   
)ص(

درآید و  

بخش امامان و هادیان و سالکان و صالحان و مصلحین شود و  هاي باشکوه حیات حیات روایتگر صحنه

ها و  چشم. ها و دستاوردهاي شگرف پیروان والیت را به تصویر کشد جهاد و ایثار و فداکاري و حماسه

هاي آخرالزمانی آنها  یابند تا دیگر غبار فتنه شوند و بصیرت می ها با نسیم حقیقت و معنویت نوازش می دل

  . را به گمراهی نکشاند

دار  وظیفه ساماندهی دستگاههاي فرهنگی را عهده کارگروه مدیریت کالن دستگاههاي فرهنگی،  

ي مختلف و متعدد فرهنگی بر یکی از موضوعات اصلی حوزه فرهنگ که باید دستگاهها. شده است

  . محور آن ساماندهی شوند و سهم و نقش هریک به خوبی مشخص گردد، سینما است

هاي زیادي صورت گرفته است که سنگر سینما  در طول سالهاي پس از پیروزي انقالب اسالمی، تالش  

. سالمی قرار گیردبیش از آنکه در خدمت دشمنان انقالب اسالمی باشد در خدمت پاسداري از انقالب ا

گرا و طاغوتی گذشته از این سنگر به اخالق و ایمان و فرهنگ این  ستیز و غرب چرا که در رژیم اسالم

  . هاي زیادي وارد شد ملت ضربه

هاي حوزه فیلم و سینما این خواهد بود که مجموعه قوانین و  نخستین گام براي ساماندهی فعالیت  

متناسب با شرایط مقتضیات زمانه،   طول سالیان بیش از نیم قرن، مقررات و مصوبات این حوزه که در

  . آوري و تنظیم شود گیرد، جمع مصوب شده است و مبناي عملی امروز  قرار می





هاي  ها و ضعف گام دوم این است که مسائل و مشکالت امروز احصاء باشد و جامعیت ؛ نقص  

گردد و  ل و مشکالت و ارزیابی و مشخص میمجموعه قوانین موجود در پاسخگویی به حل این مسائ

  . بینی شود هاي مناسب پیش حل راه

ها و نقائص موجود را  عالی انقالب فرهنگی وظیفه خواهد داشت تا با مصوبات خود، ضعفشوراي  

ها و  برطرف و همه دستگاههاي کشور و بخصوص دستگاههاي فرهنگی را براي برطرف شدن این ضعف

هنگ و منسجم سازد تا بدین ترتیب ساماندهی جبهه فرهنگی انقالب اسالمی جهت و هما نقائص هم

  . صورت پذیرفته و اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوري اسالمی محقق گردد

  انشاءاهللا

  دکتر مهدي ناظمی

دبیر کارگروه مدیریت کالن دستگاههاي فرهنگی          
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  1309اردیبهشت ماه  30مصوب  قانون بلدیه از 1-1

شد به استثناي مبلغی که  ها که از محل مالیات راه تأدیه می سهم بلدیه 1309از اول مرداد ماه   -ماده اول 

  .شود اضافه می مذکور است بر اعتبار راهسازي 2در ماده 

اختصاص به بلدیه همان  1309د یهاي سابق بلدیه هر محل تا تاریخ اول مردائجو صرفه -1 تبصره  

  .محل خواهد داشت

ها که براي اجرت مهندسین بلدي تخصیص داده شده  کلیه بلدیه 1308صدي دو بودجه  - 2تبصره  

به اختیار وزارت داخله گذاشته خواهد شد  1309مرداد  جوییهاي صدي دو تا اول است و همچنین صرفه

  .پرداخت نمایدکان اجرت مهندسین را از این محل   که کما

ها از مالیات ذبایح و همچنین عوائد  عوائد مالیات مستغالت هر محل و سهمی بلدیه -  3تبصره  

  .اختصاص به بلدیه همان محل خواهد داشت سینماها و نمایشها مطابق قوانین مربوطه کماکان

  

 شهریور ماه 29مصوب  قانون مجازات عمومی 214الی  207قانون اصالح مواد از1 -2 

  )کمیسیون قوانین عدلیه (شمسی  1312

  :اشخاص ذیل به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال محکوم خواهند شد -مکرر  213ماده 

هر کس نوشته یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعالنات یا عالیم یا فیلم -1

دار نماید براي  جریحه اخالق عمومی را سینما و به طور کلی هر شیء دیگري را که عفت و

  ؛تجارت یا توزیع و یا معرض انظار عمومی گذاردن بسازد نگاه بدارد

هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاً یا به وسیله دیگري وارد و یا صادر کند و به نحوي از -2

  ؛انحاء آنها را منتشر نماید

نحوي از انحاء متصدي یا هر کس ولو به طریق غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به -3

منتشر کرده و یا به معرض انظار عمومی  واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را

  ؛گذارد و یا معموالً از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید



  قوانین و مصوبات مجلس شوراي ملی

٣

هر کس براي تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوي از انحاء -4

باشد و همچنین هر  ممنوعه فوق می عالن یا اعالم نماید که فالن شخص فاعل یکی از اعمالا

کس اعالن یا اعالم نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاص یکی از اشیاء مذکور فوق را 

غیر مستقیم به دست آورد محکمه حاکمه باید حکم ضبط یا معدوم  توان مستقیماً یا به طور می

  .مذکور را بدهد نمودن اشیاء

مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که از محصوالت صنایع مستظرفه محسوب و یا جنبه علمی    

ها به  سال است فروخته شده و یا در موزه 18آنها بیش از  داشته و براي مقاصد علمی به اشخاصی که سن

  .شود معرض انظار عموم گذارده می

  

  11/4/1334 از قانون شهرداري ـ مصوب 3-1

  در وظایف انجمن -فصل چهارم 

  :وظایف انجمن به قرار زیر است - 45ماده 

نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص براي  -11......

 مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابیر احتیاطی براي حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل

  .جلوگیري از مخاطرات حریق و امثال آن

  

  27/12/1342مصوب ـ و جهانگردي  قانون مربوط به تأسیس وزارت اطالعات از  4-1

به منظور شناساندن تمدن و فرهنگ کشور و هدایت افکار عمومی و تمرکز کلیه امور و وسایل  - 1ماده  

  :شود ي انجام وظایف اساسی زیر تأسیس میتشکیالت الزم برا تبلیغاتی و انتشاراتی وزارت اطالعات با

  ؛هاي انتشاراتی و تبلیغاتی دولت در داخل و خارج کشور تهیه و اجراي برنامه -الف  

  ؛هاي رادیو و تلویزیون دولتی در کشور برداري از فرستنده بهره -ب 

  ؛نظارت در امور مربوط به فیلم سینما و نمایش -پ 

  ؛و خبري تهیه و توزیع فیلمهاي مستند -ت 

  .ها و سازمانهاي دولتی انجام تبلیغات سمعی و بصري وزارتخانه -ث 
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وزارت اطالعات مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تاریخ تصویب این قانون  -تبصره  

. را تهیه و براي تصویب هیأت وزیران تقدیم نماید "پ"نامه الزم براي اجراي وظایف مذکور در بند  آیین

طبق  نامه مذکور به تصویب هیأت وزیران نرسیده است نظارت بر امور فیلم سینما و نمایش نمادام که آیی

  .مقررات موجود اجرا خواهد شد

  

  11/10/1348مصوب ـ  قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان 5-1 

  تعاریف –فصل یکم 

و به آن چه از راه دانش یا هنر و یا  "هپدیدآورند "از نظر این قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند  - 1ماده 

طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به کار  آید بدون در نظر گرفتن ابتکار آنان پدید می

  .شود اطالق می "اثر "رفته 

  :اثرهاي مورد حمایت این قانون به شرح زیر است - 2ماده 

  ؛نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنريکتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر  - 1

  ؛شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باش - 2

هاي نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا  اثر سمعی و بصیري به منظور اجراء در صحنه - 3

  ؛ده باشدنشر ش تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا

  ؛اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد - 4

                    ها و خطهاي تزیینی و هر گونه اثر  نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاري و نوشته - 5

  ؛جود آمده باشدروش به صورت ساده یا ترکیبی به و تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و

  ؛ )مجسمه (هر گونه پیکره  - 6

  ؛اثر معماري از قبیل طرح و نقشه ساختمان - 7

  ؛اثر عکاسی که با روش ابتکاري و ابداع پدید آمده باشد - 8

  ؛اثر ابتکاري مربوط به هنرهاي دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم - 9

  ؛یا میراث فرهنگی و هنري ملی پدید آمده باشد) رفولکلو (اثر ابتکاري که بر پایه فرهنگ عامه  - 10

  ؛اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد - 11
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  .رده در این فصل پدید آمده باشدهر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهاي نامب - 12

  حقوق پدیدآورنده -فصل دوم 

ري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصا - 3ماده    

  .برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است بهره

  .حقوق معنوي پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است - 4ماده    

تواند استفاده از حقوق مادي خود را در  پدیدآورنده اثرهاي مورد حمایت این قانون می - 5ماده  

  :یه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار نمایدکل

  ؛تهیه فیلمهاي سینمایی و تلویزیونی و مانند آن-1

  ؛اي مانند تئاتر و باله و نمایشهاي دیگر نمایش صحنه-2

  ؛ضبط تصویري یا صوتی اثر بر روي صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر-3

  ؛پخش از رادیو و تلویزیون و وسائل دیگر-4

و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و ترجمه و نشر -5

  ؛ریزي و مانند آن قالب

  ؛استفاده از اثر در کارهاي علمی و ادبی و صنعتی و هنري و تبلیغاتی-6

به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثرهاي دیگري که در ماده دوم این قانون درج -7

  .شده است

ثري که با همکاري دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و ا - 6ماده  

  .ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است شود و حقوق متمایز نباشد اثر مشترك نامیده می

نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و  - 7ماده  

  .مأخذ در حدود متعارف مجاز است ی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکرآموزش

هایی که براي تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها  ذکر مأخذ در مورد جزوه -تبصره  

  .که جنبه انتفاعی نداشته باشد شود الزامی نیست مشروط بر این تهیه و تکثیر می

آوري نشریات و مؤسسات علمی و آموزشی که به  ومی و مؤسسات جمعهاي عم کتابخانه - 8ماده  

وزیران خواهد رسید از  اي که به تصویب هیأت نامه طبق آیین توانند شوند می صورت غیر انتفاعی اداره می
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متناسب با فعالیت  اثرهاي مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداري یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و

  .برداري کنند نسخه خود

تواند آثاري را که قبل از تصویب این قانون پخش کرده و یا انتشار  وزارت اطالعات می - 9ماده  

  .استفاده قرار دهد داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد

ه تواند کتابهاي درسی را که قبل از تصویب این قانون ب وزارت آموزش و پرورش می - 10ماده  

  .است کماکان مورد استفاده قرار دهد موجب قانون کتابهاي درسی چاپ و منتشر کرده

و ضبط  2از ماده  1برداري از اثرهاي مورد حمایت این قانون مذکور در بند  نسخه - 11ماده    

  .نتفاعی باشد مجاز استاستفاده شخصی و غیر ا هاي رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که براي برنامه

  

  مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهاي قانونی دیگرـ فصل سوم

مدت استفاده از حقوق مادي پدیدآورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا  - 12ماده 

سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر  شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده سی وراثت منتقل می

فرهنگ و  نشده باشد براي همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارتوصایت به کسی منتقل 

  .هنر قرار خواهد گرفت

این قانون سی سال بعد از فوت آخرین  6مدت حمایت اثر مشترك موضوع ماده  -تبصره    

  .پدیدآورنده خواهد بود

سال از تاریخ پدید آمدن آید تا سی  حقوق مادي اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می - 13ماده  

  .مدت کمتر یا ترتیب محدودتري توافق شده باشد اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که براي

پاداش و جایزه نقدي و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنري و ادبی طبق شرایط مسابقه  -تبصره  

  .متعلق به پدیدآورنده خواهد بود گیرد ماده تعلق می به آثار مورد حمایت این قانون موضوع این

تواند تا سی سال پس از واگذاري از این حق استفاده  انتقال گیرنده حق پدیدآورنده می - 14ماده    

  .کند مگر این که براي مدت کمتر توافق شده باشد

 پس از انقضاي مدتهاي مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور 14و  13در مورد مواد  - 15ماده  

خواهد  12در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده  در صورت حیات پدیدآورنده متعلق به خود او و

  .بود
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در موارد زیر حقوق مادي پدیدآورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد  - 16ماده  

  :حمایت این قانون خواهد بود

  ؛اثرهاي سینمایی یا عکاسی-1

ص حقوقی باشد و یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده هر گاه اثر متعلق به شخ-2

  .باشد

اي که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود  نام و عنوان و نشانه ویژه - 17ماده  

ار همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به ک تواند آنها را براي اثر دیگري از و هیچ کس نمی

  .برد

انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثري  - 18ماده  

عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روي نسخه  را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با

و متداول اعالم و درج نمایند مگر این هاي چاپی یا تکثیر شده به روش معمول  اصلی یا نسخه

  .پدیدآورنده به ترتیب دیگري موافقت کرده باشد که

هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهاي مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه  - 19ماده  

  .پدیدآورنده ممنوع است

به چاپ یا نشر یا پخش یا هاي ضبط صوت و کارگاهها و اشخاصی که  ها و بنگاه چاپخانه - 20ماده    

پردازد باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا  می ضبط و یا تکثیر اثرهاي مورد حمایت این قانون

هایی که  نسخه ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روي صفحه موسیقی و صدا را بر تمام

  .و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایندشود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه  پخش می

توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزي که وزارت  پدیدآورندگان می - 21ماده  

نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن  آیین. ثبت برسانند نماید به فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می

  .پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تشریفات ثبت و همچنین مرجع

حقوق مادي پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر براي  - 22ماده  

شده باشد و قبالً در هیچ کشوري چاپ یا نشر یا پخش و  بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا نخستین

  .یا اجرا نشده باشد

  ها تخلفات و مجازات -فصل چهارم 
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هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگري را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به  - 23ماده  

نام شخص دیگري غیر از پدیدآورنده نشر یا پخش  نام پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به

  .سال محکوم خواهد شد 3 یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا

هر کس بدون اجازه ترجمه دیگري را به نام خود یا دیگري چاپ و پخش و نشر کند به  - 24ماده  

.خواهند شد حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم

  

این قانون به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال  20 - 19 - 18 - 17متخلفین از مواد  - 25ماده  

  .هند شدمحکوم خوا

این قانون در مواردي که به سبب سپري  20 - 19 - 18 - 17نسبت به متخلفان از مواد  - 26ماده  

وزارت . رعایت مقررات این قانون براي همگان آزاد است شدن مدت حق پدیدآورنده استفاده از اثر با

  .فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت

واند از دادگاه صادرکننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد ت شاکی خصوصی می - 27ماده  

  .شود ها به انتخاب و هزینه او آگهی حکم در یکی از روزنامه

هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد عالوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی  - 28ماده  

شخص حقوقی جبران خواهد خسارات شاکی خصوصی از اموال  مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد

مرتکب جرم جبران  التفاوت از اموال شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند مابه

  .شود می

توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیري  مراجع قضایی می - 29ماده  

  .م به ضابطین دادگستري بدهندضبط آن دستور الز از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و

اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است  - 30ماده  

اند حق  برداري کرده تصویب این قانون استفاده یا بهره اشخاصی که بدون اجازه از اثرهاي دیگران تا تاریخ

ا فروش آن آثار را ندارند مگر به اجازه پدیدآورنده نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد ی

متخلفین از حکم این ماده و همچنین کسانی که براي فرار از کیفر به . مقام او با رعایت این قانون قائم یا

برداري کنند به کیف  رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ

  .محکوم خواهند شد 23ماده مقرر در 
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  .دعاوي و شکایاتی که قبل از تصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده به اعتبار خود باقی است

هاي مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او  تعقیب بزه - 31ماده  

  .شود موقوف می

  .مجازات عمومی ملغی است قانون 248و  247و  246و  245مواد  - 32ماده 

هاي اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستري و  نامه آیین - 33ماده   

  .خواهد رسید وزارت اطالعات تهیه و به تصویب هیأت وزیران

قانون فوق مشتمل بر سی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ دوشنبه سوم  

یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب  در جلسه روز پنجشنبه یازدهم دي ماه 1348 آذر ماه

  .مجلس شوراي ملی رسید

  مهندس عبداهللا ریاضی -شوراي ملی  رییس مجلس                                                   

  

مصوب ـ گ و هنراي از مواد قانون تأسیس شوراي عالی فرهن قانون اصالح پاره 6-1 

6/10/1352  

   –ماده واحده 

  :شود به شرح زیر اصالح می 3بند الف ماده  - 1

شوند به شرح  کسانی که به اعتبار سمت و مقام رسمی خود عضویت شوراي عالی را دارا می -بند الف  

  :زیر

  ؛وزیر فرهنگ و هنر -

  ؛وزیر آموزش و پرورش -

  ؛وزیر اطالعات -

  ؛هاوزیر تعاون و امور روستا -

  ؛وزیر علوم و آموزش عالی -

  ؛وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه -

  ؛هاي ایران رؤساي فرهنگستان -
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  ؛رییس دانشگاه تهران -

  ؛دبیر کل شوراي فرهنگی سلطنتی -

  ؛مدیر عامل سازمان رادیو و تلویزیون ایران -

ه به پیشنهاد وزیر فرهنگ و شوراي عالی فرهنگ و هنر داراي یک دبیر کل خواهد بود ک -  1تبصره  

  .گردد هنر با فرمان همایونی به این سمت منصوب می

دبیر کل مسئولیت تشکیالتی را که به منظور تدارك کلیه امور مربوط به وظایف شورا تأسیس    

  .گردد به عهده خواهد داشت می

  .نماید دبیر کل از کلیه مزایاي قانونی معاون وزارتخانه استفاده می

  :شود به شرح زیر اصالح می 6چهار ماده  بند - 2

ها و  ها و گروهها و مراکز فرهنگی و هنري و غیر دولتی اعم از انجمن اجازه تأسیس انجمن - 4بند  

هاي فرهنگی و تهیه و تصویب  اجراکنندگان برنامه گروههاي مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و مترجمان و

و  ها و گروهها ویت اعضاء و نظارت بر کار و فعالیت این انجمنهاي نمونه و تعیین شرایط عض اساسنامه

  .مراکز فرهنگی و هنري با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط ناظر بر کار وزارت فرهنگ و هنر

  :شود اضافه می 6به ماده  12بند زیر به عنوان بند  - 3

ریزي فرهنگی و تعیین  ینه برنامههمکاري و اشتراك مساعی با سازمان برنامه و بودجه در زم - 12بند  

  .اولویت در برنامه فرهنگی

  :شود ماده هفتم به شرح زیر اصالح می - 4

و  4انجمنها و گروهها و مراکز فرهنگی و هنري غیر دولتی و اشخاصی که بر خالف بندهاي  - 7ماده  

نامه یا پروانه  اجازه نمایند، فرهنگ و هنر رفتار می ماده ششم و نظامات مقرر از طرف شوراي عالی 5

  .فعالیت و کار آنان از طرف شوراي عالی فرهنگ و هنر لغو خواهد شد

مأمورین انتظامی مکلفند در موارد فوق به تقاضاي وزارت فرهنگ و هنر از ادامه کار و فعالیت این  

  .اشخاص جلوگیري نمایند ها و گروهها و مراکز فرهنگی و هنري و چنین انجمن

، در جلسه 1352.9.12شتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه قانون فوق م 

  . و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شوراي ملی رسید روز پنجشنبه ششم دي ماه یک هزار و سیصد

  ریاضیعبداهللا  -رییس مجلس شوراي ملی                                                                
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  1352.11.30مصوب ـ  قانون تغییر مأخذ وصول حقوق گمرکی فیلمهاي سینمایی 7-1

جدول منضم به قانون امور  37.07و  37.06هاي تعرفه  حقوق گمرکی کاالي مشمول شماره -ماده واحده  

تصویب این قانون هر کیلو با قرقره یک هزار ریال تعیین  از تاریخ 1350خرداد  30گمرکی مصوب 

  .شود یم

، 1352.11.17قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار مالحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه  

هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شوراي  ام بهمن ماه یک شنبه سی در جلسه روز سه

  .ملی رسید

  عبداهللا ریاضی -رئیس مجلس شوراي ملی                                                                 

  

  1353.4.3مصوب ـ  قانون تأسیس وزارت اطالعات و جهانگردياز  8-1 

به منظور نظارت و هدایت امور مربوط به وسائل ارتباطات جمعی در جهت تأمین مصالح ملی و  - 1ماده  

و تحکیم مبانی ارزشهاي ملی در  تمدن کشور به جهانیان و اشاعه شناساندن بیشتر پیشرفتها و تحوالت و

سازي جامعه  و آماده شئون سیاسی، اقتصادي اجتماعی و فرهنگی و باال بردن سطح دانش و بینش عمومی

ایرانی براي قبول مسئولیتهاي فردي و جمعی بیشتر و نیز توسعه صنعت جهانگردي وزارت اطالعات و 

  :شود تشکیل می جهانگردي با وظائف زیر

  ؛ارت فرهنگ و هنر در نظارت بر امور مربوط به سینما و فیلم و نمایشهمکاري با وز-

  .تهیه و تدوین و توزیع فیلمهاي مستند خبري-

مصوب  "ایجاد استودیوي مجهز سینمایی "طرح  1356اجازه اعتبار سال  9-1

   کمیسیون بودجه 1354.12.25

را در جلسه روز دوشنبه کمیسیون بودجه مجلس شوراي ملی تقاضاي سازمان برنامه و بودجه  

  .تصویب نمود مورد رسیدگی قرار داد و به شرح زیر 1354.12.25

  مبالغ به هزار ریال

  1356عنوان طرح موضوع مورد تعهد اعتبار سال  
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  ایجاد استودیوي خرید لوازم فنی جهت تجهیز 

  140000مجهز سینمایی استودیوي سینمایی 

قانون برنامه و بودجه کشور در جلسه روز دوشنبه بیست  20ماده  2اجازه اعتبار فوق به استناد تبصره    

چهار شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراي  و پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و

  .ملی رسید

  عبداهللا ریاضی -رییس مجلس شوراي ملی                                                                 

  

قانون موافقتنامه روابط سینمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوري  10-1 

  1355.4.1مصوب ـ  فرانسه

موافقتنامه روابط سینمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوري فرانسه مشتمل بر  -ماده واحده  

در تهران  1974سپتامبر  28ا مطابق ب 1353تاریخ ششم مهر ماه  ماده و یک ضمیمه که در 17یک مقدمه و 

  .شود می به امضاي نمایندگان مختار دو دولت رسیده است تصویب و اجازه اجراي آن داده

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن موافقتنامه ضمیمه پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز    

د و سی و پنج شاهنشاهی به تیر ماه دو هزار و پانص شنبه اول ، در جلسه روز سه2534.10.19دوشنبه 

  .تصویب مجلس شوراي ملی رسید

  عبداهللا ریاضی -رییس مجلس شوراي ملی                                           

  موافقتنامه درباره روابط سینمایی ایران و فرانسه

  دولت شاهنشاهی ایران 

  دولت جمهوري فرانسه 

هایی که به سبب خصوصیات هنري و فنی در خور  مشترك فیلمبا عالقه به ایجاد تسهیل در امر تولید  

ها را افزایش دهند، در موارد زیر به توافق  مبادالت فیلم آن باشند که به اعتبار دو کشور خدمت کنند و

  :رسیدند

  .تهیه مشترك - 1
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گردد،  میشوند و مزایاي موافقتنامه حاضر شامل آنها  هایی که به طور مشترك تهیه می فیلم - 1ماده  

هاي  در کشورهاي آنها قابل اجرا است، به عنوان فیلم از طرف مقامات دو کشور، طبق مقررات قانونی که

ها به طور کامل از مزایاي ناشی از مقررات جاري یا مقرراتی  این فیلم. شوند ملی در نظر گرفته می

  .کنند ممکن است در آینده در این دو کشور وضع شود، استفاده می که

موضوع تهیه فیلم به طور مشترك، باید مورد مشورت و سپس مورد تأیید مقامات صالحیتدار دو  

  .کشور قرار گیرد

  :)این مقامات عبارتند از (

  :در ایران 

  .اداره کل تحقیقات و روابط سینمایی ، مشاور سینمایی وزارت فرهنگ و هنر 

  :در فرانسه 

  )سینماتوگرافی سانتر ناسیونال دوال (مرکز ملی سینمایی  

کنندگانی به تولید  گیرند که تهیه هایی مشمول استفاده از مزایاي تولید مشترك قرار می فیلم - 2ماده   

اي آنها مورد قبول مقامات  باشند و تجربه حرفه آنها اقدام نمایند که داراي سازمان مناسب فنی و مالی

  .ملی قرار گیرد

ک از دو کشور درباره استفاده از مزایاي تهیه مشترك به کنندگان هر ی تقاضاهاي تهیه - 3ماده 

فیلمها باید تحت . گردد موافقتنامه حاضر تنظیم می نامه اجرایی منضم به منظور پذیرش آنان، مطابق آیین

  :شرایط زیر تهیه شوند

  . تواند بین سی تا هفتاد درصد باشد کنندگان دو کشور در هر فیلم می نسبت مشارکت تهیه

کشور حداقل مشارکت ممکن است  دار دو، در شرایط استثنایی با موافقت مقامات صالحیتذلکمع

  .بیست درصد تعیین شود

مشارکت فنی و هنري هر یک از دو کشور باید به نسبت مشارکتهاي مالی آن کشور باشد، مشارکت  

اصلی یا دو  تکنیسین و یک هنر پیشه داراي نقش فنی و هنري حداقل باید شامل یک مصنف یا یک

را  هنرپیشه داراي نقشهاي کوچک باشد و همه این افراد باید تابعیت کشوري را داشته باشند که سهم کمتر

  .دارا است
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ها، هنرپیشگانی تهیه شود که تبعه ایران یا داراي  ها باید توسط کارگردانها، تکنیسین فیلم - 4ماده  

  .در فرانسه، شامل آنان گردد اقامت تابعیت فرانسه باشند یا اینکه قوانین مربوط به

ها و در صورت توافق مقامات صالحیتدار دو کشور، یک  با در نظر گرفتن احتیاجات هنري فیلم 

موافقتنامه حاضر را نداشته باشند ممکن است  یا دو بازیگر که تابعیت هیچیک از کشورهاي مربوط به

  .ها شرکت داده شوند در فیلم

به فیلمبرداري در استودیو، صدابرداري و البراتوار باید با توجه به  عملیات مربوط - 5ماده 

  .مقررات ماده شش موافقتنامه صورت گیرد

فیلمبرداري در استودیو مرجحاً باید در کشوري که سهم بیشتري دارد صورت گیرد هر فیلمی که به  

در مورد فیلم سیاه و  ( "رتیپکنت "یک نگاتیو و یک  شود باید دو نسخه نگاتیو، یا طور مشترك تهیه می

  .داشته باشد) در مورد فیلم رنگی ( "انترنگاتیو  "و یا یک نگاتیو و یک ) سفید

اصوالً . هر یک از دو طرف باید یک نگاتیو، یک کنترتیپ و یا یک انترنگاتیو در اختیار داشته باشد

ش داده شود، در یکی از سهم بیشتر نمای هایی که باید در کشور داراي ظهور نگاتیو و چاپ کپی

هایی که باید در کشور داراي سهم کمتر  گیرد، و کار چاپ نسخه البراتوارهاي این کشور انجام می

  .گیرد شود در کشور اخیر صورت می نمایش داده

در حد امکان چه در زمینه هنري و چه در زمینه استفاده از وسایل فنی دو کشور باید موازنه  - 6ماده  

  .شودکلی ایجاد 

بینی شده است بررسی خواهد کرد که این  موافقتنامه حاضر پیش 15که در ماده . کمیسیون مختلط

صورت براي ایجاد مشارکت شایسته بین طرفین  ایجاد موازنه آیا رعایت شده است یا خیر و در غیر این

  .موافقتنامه، روشهایی که مقتضی به داند اتخاذ خواهند کرد

این تقسیم . گیرد کنندگان صورت می به نسبت مجموع سهام هر یک از تهیه تقسیم فروش - 7ماده  

  .باید مورد تأیید مقامات دو کشور واقع شود

اي که داراي  کننده اند به وسیله تهیه اصوالً صدور فیلمهایی که به طور مشترك تهیه شده - 8ماده  

  .گیرد سهم بیشتر است صورت می
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کننده در آنها سهم مساوي دارند، به جز در مواردي که قرارداد خاصی  در مورد فیلمهایی که دو تهیه 

کننده را  است که کارگردان فیلم تابعیت کشور تهیه اي کننده تنظیم شده باشد، صدور فیلم به عهده تهیه

  .داشته باشد

شود فیلم جزو سهمیه  در مورد کشورهایی که در آن محدودیتهاي مربوط به ورود فیلم اعمال می 

  .براي صدور دارد شود که بهترین امکانات را ارداتی کشوري منظور میو

شود که کارگردان  در صورت وجود موانع و مشکالت، فیلم جزو سهمیه وارداتی کشوري گذاشته می 

  .تابعیت آن کشور را داشته باشد مفیل

اساس توازن در هاي کوتاه، هر فیلم باید در چهارچوب تهیه مشترك بر  در مورد فیلم - 9ماده    

  .هاي هنري، فنی و مالی تولید شود زمینه

شوند باید  هاي آنونس و مواد تبلیغاتی فیلمهایی که به طور مشترك تهیه می ها، فیلم آگهی - 10ماده  

  .موضوع تهیه مشترك ایران و فرانسه را بیان کنند

ت گیرد که سهم شوند باید توسط کشوري صور عرضه فیلمهایی که به طریق مشترك تهیه می 

دیگري داده شده باشد که مورد تصویب مقامات  کنندگان ترتیبات بیشتري دارد، مگر آنکه از طرف تهیه

  .صالحیتدار دو کشور نیز قرار گرفته باشد

مقامات صالحیتدار دو کشور، موضوع تهیه فیلم مشترك بین ایران و فرانسه و کشورهایی  - 11ماده  

مشترك، به یکی از دو کشور مربوط شده باشند، با نظر مساعد  هایی در باب تهیه هرا که به موجب موافقتنام

  .مورد بررسی قرار خواهند داد

  .خواهد شد مورد، بررسی شرایط پذیرش این گونه فیلمها، مورد به

در مورد وقت رفت و آمد و اقامت افراد هنري و فنی . با رعایت قوانین و مقررات جاري - 12ماده  

برداري  ورود و صدور مواد الزم براي تهیه فیلم و بهره تهیه این فیلمها همکاري دارند، و نیز در موردکه در 

تبلیغاتی  نظیر فیلم خام، مواد فنی، لباس، عوامل دکور، مواد (شوند  از فیلمهایی که به طور مشترك تهیه می

  .گردد کلیه تسهیالت فراهم می...) ـ و غیره 

  .مبادله فیلم - 2

برداري از فیلمهایی که مارك ملی  با رعایت قوانین و مقررات جاري، فروش، ورود و بهره - 13اده م 

  .محدودیت قرار نخواهد گرفت بر آنها خورده است، از ناحیه طرفین مورد هیچگونه
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هر یک از دو طرف متعاهد در کشور خود، کلیه تسهیالت را براي پخش فیلمهاي ملی طرف دیگر  

  .ردآو فراهم می

برداري فیلمهاي وارده در چهارچوب موافقتنامه حاضر با  انتقال درآمدهاي ناشی از فروش و بهره   

  .گیرد جاري صورت می اجراي قراردادهاي منعقد بین دو طرف مطابق مقررات

  مقررات کلی - 3

ادله فیلم مقامات صالحیتدار و کشور کلیه اطالعات فنی و مالی مربوط به تهیه مشترك، مب - 14ماده  

  .کنند سینمایی بین دو کشور را با یکدیگر مبادله می و به طور کلی، تمام جزئیات مربوط به روابط

یک کمیسیون مختلط مأموریت دارد شرایط اجراي موافقتنامه حاضر را مورد بررسی قرار  - 15ماده  

مکاري سینمایی به منظور تغییرات مطلوب توسعه ه دهد و اشکاالت احتمالی را بر طرف کنند و در مورد

  .منافع مشترك دو کشور به مطالعه بپردازد

االصول به طور متناوب هر سال در ایران و فرانسه  در مدت اعتبار موافقتنامه حاضر این کمیسیون علی

یکی از طرفین از جمله در موارد تغییرات مهم در قوانین یا  تواند به تقاضاي کمیسیون می. شود تشکیل می

  .ررات قابل اعمال در صنعت سینما تشکیل شودوضع مق

عدم تمدید موافقتنامه و نیز الغاي آن، به تهیه مشترك فیلمهاي در دست تهیه و به  - 16ماده  

اند اثر  به موافقتنامه حاضر تهیه شده برداري و فروش فیلمهایی که به طور مشترك و با استناد بهره

  .گذارد نمی

دارند و این موافقتنامه  موافقتنامه حاضر را متقابالً به یکدیگر اعالم میدو دولت تصویب  - 17ماده  

  .سی روز پس از آخرین اعالم، قابل اجراء است

شود و به خودي خود و به طور ضمنی براي  موافقتنامه براي مدت دو سال از تاریخ اجرا منعقد می 

  .را لغو کنداز طرفین آن  مدت دو سال دیگر قابل تمدید است مگر آنکه یکی

  روابط سینمایی ایران و فرانسه

  جلسه دو هیأت نمایندگی

  1353مهر ماه  6تا  3برابر  1974سپتامبر  28تا  25تهران 

  صورتجلسه

  .تهران تشکیل جلسه دادند 1974سپتامبر  28تا  25هیأت نمایندگی ایران و هیأت نمایندگی فرانسه از روز 
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  هاکوپیان مشاور وزیر فرهنگ و هنر هیأت نمایندگی ایران به ریاست زاون 

  آقاي هاشم خردمند مدیر کل مرکز تحقیقات و روابط سینمایی 

  آقاي جالل ستاري مشاور وزارت فرهنگ و هنر 

  آقاي احمد مقدم مشاور حقوقی وزارت فرهنگ و هنر 

  آقاي منوچهر انور کارشناس سینمایی وزارت فرهنگ و هنر 

  ایی وزارت فرهنگ و هنرآقاي هوشنگ کاووسی مشاور سینم 

  آقاي رحیم حسامیان نماینده اتحادیه ایرانی صنایع شیمیایی 

  المللی هاي بین جشنوارهپور سرپرست مشارکت ایرانی در ري آقاي بهرام 

  مللی فیلم تهرانال آقاي هژیر داریوش دبیر کل جشنواره بین 

  ی فیلم تهرانالملل بادماگریان منشی مدیریت در جشنواره بینبانو فرانسواز 

  دوشیزه شهناز خوانساري منشی هیأت نمایندگی 

  نماینده وزارت اقتصادي و دارایی آقاي تشکري 

  :یرویو مدیر کل مرکز ملی سینمایی مرکب از این افراد هیأت نمایندگی فرانسه به ریاست آقاي پی 

  آقاي رژه البري وزارت امور خارجه 

  ت فرانسه در ایرانسیه رایزن بازرگانی سفار آقاي ژان تی 

  آقاي ژاك شوسري الپره مرکز ملی سینمایی 

  آقاي لویی فیژاك مرکز ملی سینمایی 

  .کنندگان و صادرکنندگان فیلم فرانسه آقاي ژراردو کوروپ اتاق سندیکایی تهیه 

  کنندگان فیلم فرانسه ونه اتحادیه تهیه آقاي رنه ته 

  آقاي رنه ژانل فدراسیون ملی نمایش 

أت نمایندگی توافق نمودند که طرح موافقتنامه را که در این روز پاراف شده است به پیوست دو هی -1

  .کنند صورتجلسه براي تصویب، تسلیم دولتهاي خود

شود دقیقاً  نامه قوانینی را که در این زمینه اجرا میموافقت 2دو هیأت نمایندگی با توجه به ماده  -2

  .کنند تعیین می
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نماید که در صورت مشارکت ایران، مقامات  ایندگی ایران به صراحت اعالم میبه عالوه هیأت نم 

  .نماید شوند تضمین می تهیه می مسئول حسن انجام کار فیلمهایی را که به طور مشترك

هایی هم که پیش از  کنند که مزایاي ناشی از تهیه مشترك را به فیلم دو هیأت نمایندگی تأکید می - 3

  .تسري داد توان شوند می فقتنامه ساخته میامضاء و اجراي موا

دارند که کلمه تکنیسین به  موافقتنامه صراحتاً اعالم می 3ماده  2دو هیأت نمایندگی با توجه به بند  - 4

  .شود کارگردان نیز اطالق می

شود تشریح کرد هیأت  هیأت نمایندگی فرانسه روش کنترل فروش را که در آن کشور اجرا می- 5

شود با گنجاندن مقررات مربوط به  مشترکاً تهیه می هایی که ایران اعالم داشت که در مورد فیلم نمایندگی

  .کنندگان کنترل فروش در ایران تضمین خواهد شد این امر در قراردادهاي منعقد بین تهیه

نسبی  موافقتنامه تصریح گردید که به موجب موافقتنامه امکان دارد به تقسیم 7با توجه به ماده  - 6

ورزند یا تقسیم قلمروهاي جغرافیایی را که ارزش آنها  فروش بازارهاي داخلی یا بعضی بازارها مبادرت

  .شود برگزیده و یا اینکه ترکیبی از دو فرمول را انتخاب کرد پیشاپیش تخمین زده می

بازارهاي  هیأت نمایندگی ایران به سهم خود اعالم داشت که فرمول اول مبنی بر تقسیم نسبی فروش 

  .دهد ترجیح می شود، تمام نقاط را که شامل بازارهاي ملی هم می

کنندگان باید شامل مقرراتی  دو هیأت نمایندگی توافق نمودند که قراردادهاي منعقد بین تهیه - 7  

  .بینی نماید نامه داوري پیش آیین باشد که حل اختالفهاي احتمالی را مرجحاً به یاري

اي که اجازه کار آنها در ایران با گذشت یک سال تجدید  موافقتنامه، افراد بیگانه 4ه با توجه به ماد - 8

  .تابعیت ایران محفوظ مانده است استفاده خواهند نمود شده باشد از همان مزایایی که براي افراد داراي

  رییس هیأت نمایندگی فرانسه                       یران از طرف هیأت نمایندگی ا

  یرویو پی                                                   هاشم خردمند                    

  نامه اجرایی پیوست آیین

کنندگان هر یک از کشورها براي استفاده از مزایاي مربوط به مقررات موافقتنامه یک ماه پیش از  تهیه 

اي از جمله شامل مدارك  ك را همراه پروندهمشتر آغاز کار تهیه، باید تقاضاي پذیرش خود در کار تهیه

  :زیر براي مقامات کشور خود بفرستند

  :مدرکی راجع به اکتساب حقوق مؤلف براي استفاده اقتصادي از اثر یک سناریوي مشروح
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  .گذاري برآورد مخارج و طرح مشروح سرمایه

  .گیرند تفاده قرار میکنندگان مشترك مورد اس فهرست عوامل فنی و هنري که توسط هر یک از تهیه

  .طرح کار فیلم

  .قرارداد تهیه مشترك

در این قرارداد باید تصریح شود که پذیرش براي استفاده از مزایاي موافقتنامه مقامات صالحیتدار دو  

گرداند و باید شرایط تصفیه مالی در صورت عدم  نمی برداري از فیلم ملزم کشور را براي اقدام به بهره

  .بینی شود حتمالی در هر یک از دو کشور پیشبرداري ا بهره

مقامات کشوري که از نظر مالی سهم کمتري دارد تا هنگامی که اظهار نظر مقامات کشوري را که از نظر  

  .کند پذیرش خود را اعالم نمی مالی سهم بیشتري دارد دریافت نداشته باشند

یمه منضم به قانون موافقتنامه روابط سینمایی موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده و یک ضم 

  .باشد فرانسه می بین دول شاهنشاهی ایران و دولت جمهوري

  

  عبداهللا ریاضی -رییس مجلس شوراي ملی                                                                  

  

ـ  زارت فرهنگ و هنرقانون اجازه تشکیل شرکت سهامی تهیه و توزیع فیلم به و  11-1

  1357.3.31مصوب 

شود براي انجام امور مربوط به تهیه و تولید انواع  به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده می -ماده واحده  

آزمایشگاهی و صداگذاري و سایر امور مربوط به تدارك و  فیلمهاي سینمایی و عملیات فیلمبرداري و

شرکت  مستقالً و یا با مشارکت سایر اشخاص اقدام به تشکیلتهیه فیلم و نمایش و توزیع و فروش آن 

  .سهامی نماید

اساسنامه شرکت به تصویب کمیسیونهاي مربوط مجلسین خواهد رسید و نمایندگی سهام دولت با وزیر 

  .وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود فرهنگ و هنر، وزیر امور اقتصادي و دارایی و

تواند در زمینه عملیات خود به تشکیل شرکتهاي فرعی مبادرت کند و یا در  ت میاین شرک   

  .گذاري نماید شرکتهاي مربوط به کار فیلم و سینما مشارکت و سرمایه



فصل اول
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وزارت فرهنگ و هنر مجاز است مواد و تجهیزات و ماشین آالت و سایر وسایل مربوط به کار فیلم  

شرکت تعیین خواهد شد ارزیابی و بابت تمام یا قسمتی  که در اساسنامهو سینما متعلق به خود را به ترتیبی 

  .از سرمایه به شرکت منتقل نماید

اسفند  16قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شوراي ملی در جلسه روز سه شنبه  

شاهنشاهی به خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت  در جلسه روز چهار شنبه سی و یکم 2536ماه 

  .تصویب مجلس سنا رسید

  امامی جعفر شریف -س مجلس سنا ئیر                                                                     
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  فصل دوم                                                                                                   

  مصوبات شوراي انقالب اسالمی
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ـ  نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهاي آگهی و تبلیغاتی آییناز  1-2 

  27/12/1358مصوب 

نامه سازمانهایی هستند که کار آنها تنظیم،  منظور از کانونهاي آگهی و تبلیغاتی در این آیین - 1ماده  

عمومی و انجام دادن سایر خدمات براي معرفی و فروش  هاي تبلیغاتی و روابط مهتهیه مشاوره و اجراي برنا

تجهیزات الزم  این سازمانها باید براي انجام دادن خدمات مورد نظر داراي. باشد کاال یا خدمات مربوط می

ا به امور محل کانونهاي آگهی و تبلیغاتی باید تنه. و نیروي انسانی ماهر براي قسمتهاي مختلف خود باشند

  .یابد مذکور در این ماده اختصاص

براي نمایش هر گونه فیلم و اسالید تبلیغات باید قبالً از وزارت ارشاد ملی پروانه نمایش  - 14ماده 

  .کسب شود

رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه  (هاي همگانی  هاي تبلیغاتی که از طریق رسانه آگهی - 15ماده    

  .باشد نامه می یابد تابع مقررات مندرج در این آیین می پخش و انتشار) ري و مانند آنمجله، سالنامه ویزیتو

  

  31/2/1359ـ مصوب  اساسنامه کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از  2-2

  اول کلیات -فصل 

کانون پرورش فکري کودکان نوجوانان به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و  - 1ماده 

هاي دولتی اداره خواهد  اساسنامه و مقررات مربوط به شرکت تشکیل و طبق مقررات این* عالی آموزش

  .شد

  :وظایف کلی شرکت عبارتست از - 8ماده  

تأسیس مراکز عرضه کتاب و آموزشهاي فرهنگی و هنري مخصوص کودکان و نوجوانان در -1

  ؛نقاط مختلف کشور

هاي عمومی و سایر  مدارس، کتابخانه هاي مساجد، کمک به توسعه و تکمیل کتابخانه-2

  ؛نوجوانان مؤسسات براي ایجاد بخشهاي مخصوص کودکان و



  شوراي انقالب اسالمیمصوبات 

٢٣

تهیه و استفاده از وسائل سمعی و بصري، تدارك وسائل آموزشی، تولید، خرید، توزیع و -3

  ؛نوجوانان نمایش و فروش فیلمهاي سینمایی مخصوص کودکان و

کودکان و نوجوانان در روستاها و همکاري با  رسانهاي سیار جهت عرضه کتاب به ایجاد کتاب-4

؛نمایند سازمانهایی که خدمات مشابه ارائه می

کمک به توسعه و ترویج ادبیات کودکان و نوجوانان از طریق تشویق نویسندگان، طراحان، -5

  ؛هنرمندان و ناشران و همکاري با آنان

  ؛وص کودکان و نوجوانانهاي هنري مخص ها و نمایشگاه تولید تئاتر و برگزاري جشنواره-6

  همکاري با کلیه مؤسسات ایرانی و غیر ایرانی که با کانون هدفهاي مشابه دارند-7

هرگونه اقدامات دیگري که وصول به هدفهاي کانون را تسهیل نمایدو 
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  مصوبات مجلس شوراي اسالمی                                                                                     
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  27/11/1360ـ مصوب  هاي سینمایی داخلی و خارجی قانون هزینه بازبینی فیلم 1-3

شود هزینه بازبینی فیلمهاي سینمایی را از متقاضی  به وزارت ارشاد اسالمی اجازه داده می -ماده واحده 

  .داري کل واریز نماید شده را به حساب خزانه پروانه نمایش دریافت نموده و مبالغ دریافت

زان ارزش و تواند جهت تشویق برخی از فیلمهاي داخلی به می وزارت ارشاد اسالمی می - 1تبصره 

  .محتواي آن تا نصف هزینه را تخفیف دهد

نامه اجرایی آن توسط وزارت ارشاد اسالمی تهیه و با تصویب وزیر به مرحله اجرا  آیین - 2تبصره  

  .شود گذاشته می

شنبه بیست و هفتم بهمن ماه یک هزار  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز سه 

  .تصویب و به تأیید شوراي محترم نگهبان رسیده است مجلس شوراي اسالمی و سیصد و شصت

  رفسنجانی اکبر هاشمی -رئیس مجلس شوراي اسالمی                                        

  

  19/1/1365ـ مصوب  قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهاي کشور 2-3

درصد از کل فروش بلیط شود دو یی اجازه داده میو دارابه وزارت امور اقتصادي  -ماده واحده  

  .منظور نماید سینماهاي کشور را اخذ و به حساب درآمد عمومی

بینی فروش  ساله به هنگام تنظیم بودجه با پیش وزارت برنامه و بودجه موظف است همه - 1تبصره  

اي در بودجه وزارت ارشاد  نهمحاسبه و در ردیف جداگا آنرا% 2بلیط یک سال سینماهاي کشور معادل 

محاسبات  اسالمی منظور نماید، تا به عنوان کمک از سوي وزارت ارشاد اسالمی و خارج از شمول قانون

اندرکاران متعهد  عمومی در جهت ایجاد پوشش تأمین اجتماعی و باال بردن سطح کیفی کار دست

  .برسانند سینماي جمهوري اسالمی به مصرف

بینی شده را در  داري کل و کمیته تخصیص اعتبار موظفند معادل کل اعتبار پیش خزانه - 2تبصره  

  .اختیار وزارت ارشاد اسالمی قرار دهند



  مجلس شوراي ملیمصوبات 
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نامه اجرایی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد اسالمی به تصویب هیأت دولت خواهد  آیین - 3تبصره    

  .بود

شنبه نوزدهم فروردین ماه یک هزار و  ز سهقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره، در جلسه رو 

به تأیید شوراي نگهبان  1365.1.28تصویب و در تاریخ  سیصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسالمی

  .رسیده است

  رفسنجانی اکبر هاشمیـ رییس مجلس شوراي اسالمی                                     

  

  12/12/1365ـ مصوب  ارشاد اسالمیقانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و از 3-3

  :گردد به منظور تحقق اهداف زیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل می - 1ماده 

  ؛رشد فضائل اخالقی بر اساس ایمان و تقوي-1

  ؛استقالل فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب-2

و روحیه تحقیق، تتبع و  هاي مختلف و شکوفایی استعدادها اعتالي آگاهیهاي عمومی در زمینه-3

  ؛ابتکار در جامعه

  ؛رواج فرهنگ و هنر اسالمی-4

  ؛آگاهی جهانیان نسبت به مبانی و مظاهر و اهداف انقالب اسالمی-5

  ؛گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف بخصوص مسلمانان و مستضعفان جهان-6

  .هاي وحدت میان مسلمین فراهم آمدن زمینه-7

گ و ارشاد اسالمی که مسئول اجراي سیاستهاي رسمی نظام جمهوري اسالمی وزارت فرهن - 2ماده 

  :باشد دار می عهده 1اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده  ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف

گیري از وسائل و امکانات هنري،  شناساندن مبانی، مظاهر، اهداف انقالب اسالمی به جهانیان با بهره -1

هاي فرهنگی و سایر اقدامات الزم در داخل و  آیی برگزاري گردهم صري، کتب، نشریات وسمعی و ب

  .خارج از کشور با همکاري وزارت امور خارجه و سایردستگاههاي ذیربط

 سایر و سالمی از قبیل فیلم، کتاب، تصویربندي کلیه مدارك فرهنگی انقالب ا گردآوري و طبقه - 3

  .نشر موارد الزم سالمی ایران وا مربوط به جمهوري انتشارات
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مطبوعاتی و شرکت  جهانگردي، خبري،  مبادالت فرهنگی، هنري، سینمایی، انعقاد قرارداد در زمینه - 6

المللی در موارد مربوطه با همکاري و هماهنگی وزارت امور خارجه  بین اي و در جلسات سازمانهاي منطقه

  .با رعایت قانون اساسی

هاي عمومی و تأسیسات فرهنگی، هنري و سینمایی وابسته به  و تجهیز و ادارة کتابخانهایجاد و توسعه  -14

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در سراسر کشور

صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحالل مؤسسات آزاد آموزشهاي هنري و فرهنگی و سینمایی و نیز  -17

بوط و نظارت بر اجراي آنها طبق ضوابط و مقررات هاي مر نامه آیین انجمنهاي فرهنگی و هنري و تصویب

  .قانونی مربوطه

صدور اجازه تأسیس یا انحالل مراکز، مؤسسات و مجامع فرهنگی، مطبوعاتی، خبري،  -  22

انتشاراتی و تبلیغاتی در کشور و نظارت بر فعالیتهاي آنها و  هنري، سینمایی، سمعی و بصري و مؤسسات

  .ان در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطفروش همچنین ناشرین و کتاب

سازي، سناریونویسی، سینماها، کانونها و  هدایت و حمایت از فعالیت مراکز و مؤسسات فیلم - 23

نوار سمعی و بصري و صدور اجازه تأسیس و یا انحالل  ها و تولیدکنندگان مراکز نمایش فیلم، عکاسخانه

  .ب ضوابط و مقررات مربوطآن گونه واحدها و نظارت بر آنها در چهارچو

انجام مطالعات و تحقیقات الزم پیرامون مسائل و مبانی فرهنگ عمومی، هنر، سینما، تئاتر و دیگر -26

ریزیهاي فرهنگی و هنري و دیگر امور  از نتایج حاصل در برنامه هاي هنري مربوط به منظور استفاده زمینه

  .مربوط و نهایتاً بهبود کیفی و کمی امور محوله

تنظیم سیاستهاي کلی فرهنگی، هنري، سینمایی کشور و ارائۀ آنها به مجلس شوراي اسالمی جهت  -29

.قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 74تصویب با رعایت اصل 

هاي مختلف  تأسیس و ادارة مؤسسات آموزشی الزم به منظور آموزش افراد مجرب در رشته -30

  .مور مربوط دیگر برحسب مورد با همکاري دستگاههاي ذیربطفرهنگ، هنر ارشاد و جهانگردي و ا

  .اعمال این بند نباید با ضوابط و مقررات آموزشی کشور مغایر باشد -1تبصره

در صورتی که انحالل هر مرکز،  2مادة  20و19و18و17در هر یک از موارد بندهاي  -2تبصره

اشخاص مربوط باشد و افراد ذینفع شاکی  کانون، چاپخانه و یا انجمن به حقوق مکتسبۀ مجمع، مؤسسه،

  .باشند انحالل منوط به حکم دادگاه صالح خواهد بود
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  3/12/1366از قانون مالیات هاي مستقیم ـ مصوب  3 -4

  اشخاص مشمول مالیات: باب اول

  .باشند اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می - 1ماده 

به اموال یا امالك خود واقع در ایران  کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت-1

  ؛طبق مقررات باب دوم

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران -2

  ؛نماید تحصیل می

هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل -3

  ؛کند می

ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل  هر شخص حقوقی-4

؛نماید می

نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل ) اعم از حقیقی و یا حقوقی (هر شخص غیر ایرانی -5

واگذاري امتیازات یا سایر حقوق خود و یا  نماید و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت می

که به عنوان بها یا حق  (هاي سینمایی  هاي فنی و یا واگذاري فیلم مکدادن تعلیمات و ک

  .کند از ایران تحصیل می) گردد دیگر عاید آنها می نمایش یا هر عنوان

باشند در مدت  امالکی که براي تولیدات صنعتی و کشاورزي و دامی مورد استفاده می - 4ماده  

ها و امالکی که مالک در آنها به  کارمندي و سردخانه گري وهاي سازمانی کار برداري و همچنین خانه بهره

دولتی یا  المعامله گردیده و یا بنا به عللی به گواهی مراجع ذیصالح موجب احکام مراجع قضایی ممنوع

برداري از آنها از عهده مالک خارج باشد و یا حق استفاده از آنها به طور  نهادهاي انقالب اسالمی بهره

این قانون قرار گیرد مادامی که داراي وضعیت  2مذکور در ماده  تیار اشخاص و مؤسساترایگان در اخ

  .ذکر شده باشند مشمول مالیات این فصل نخواهند بود

باشند و درآمد  اشخاص حقیقی مذکور به شرح ذیل مکلف به نگاهداري دفاتر قانونی می - 96ماده  

  :شود آنان از روي دفاتر قانونی تشخیص داده می
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  ؛دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان-1

ها و واحدهاي تولیدي که براي آنها پروانه تأسیس و یا  ها و کارگاه صاحبان کارخانه-2

  ؛برداري از وزارت ذیربط صادر شده یا بشود بهره

صاحبان مؤسسات ساختمانی و تأسیسات فنی و صنعتی و دفاتر فنی و مهندسی مشاور و -3

  ؛برداري و نظارت کشی و نقشه ؤسسات نقشهم

  ؛ اي صاحبان مؤسسات حسابرسی و مشاوره-4

  ؛صاحبان هتلها و متلها-5

  ؛ها صاحبان بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان و درمانگاه-6

  ؛برداران معادن بهره-7

  ؛صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافري و یا باربري-8

  ؛ها و مؤسسات نشر کتاب و مؤسسات چاپ مجالت و روزنامهصاحبان -9

هاي آموزش و پرورش  صاحبان مؤسسات تعلیم و تربیت که داراي پروانه از یکی از وزارتخانه-10

  ؛باشند یا فرهنگ و آموزش عالی می

  ..... تماشاخانه و مؤسسات فیلمبرداري و دوبالژ فیلم -صاحبان سینما -11

یات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به درآمد مشمول مال - 107ماده 

  :گردد ترتیب زیر تشخیص می

درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران  -الف    

هاي فنی و واگذاري فیلمهاي  تعلیمات و کمک بابت واگذاري امتیازات و سایر حقوق خود و دادن

الرأس  به طور علی) شود به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می که (سینمایی 

درصد مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها  90تا  20گردد و عبارت است از  می تشخیص

هد اقتصادي و دارایی به تصویب هیأت وزیران خوا اي که به پیشنهاد وزارت امور نامه شود، طبق آیین می

  .رسید

کنندگان وجوه مزبور مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول  پرداخت 

ده روز به اداره امور اقتصادي و دارایی محل اقامت  اند کسر و ظرف مدت سال تا آن تاریخ پرداخت نموده
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مسئول پرداخت اصل مالیات  کنندگان متضامناً خود پرداخت نمایند در غیر این صورت با دریافت

  .متعلقات آن خواهند بود و

کننده وزارتخانه یا مؤسسه دولتی باشد  هاي فنی در صورتی که پرداخت در مورد تعلیمات و کمک 

مشمول مالیات را به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه  تواند ضریب درآمد وزارت امور اقتصادي و دارایی می

  .د تعیین نمایددرص 20دولتی مربوط کمتر از 

هاي تأسیس و  در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهالکات دارایی و هزینه - 149ماده 

  .شود اي با رعایت اصول زیر انجام می سرمایه

آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر  - 1

  .است یابد قابل استهالك ها ارزش آن تقلیل می قیمت

  .باشد مأخذ استهالك قیمت تمام شده دارایی می - 2

برداري در اختیار  شود که دارایی قابل استهالك آماده براي بهره استهالکات از تاریخی محاسبه می - 3

ارج هاي سینمایی وارده از خ قابل استهالك به استثناء فیلم و در صورتی که دارایی. گیرد مؤسسه قرار می

گیرد، ماده  کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهالك خواهد بود، در خالل ماه در اختیار مؤسسه قرار

برداري  برداري آزمایشی جزء بهره در مورد کارخانجات، دوره بهره. مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد

  .گردد محسوب نمی

هاي زائد بر درآمد  ق مشاوره و نظایر آن و هزینههاي تأسیس از قبیل مخارج ثبت مؤسسه، ح هزینه - 4

این قانون تصریح  151مواردي که ضمن جدول مقرر در ماده  جز در "برداري آزمایشی دوره قبل از بهره "

  .است برداري به طور مساوي قابل استهالك خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره

المنفعه شدن ماشین آالت زیانی متوجه  ل استهالك یا مسلوبدر صورتی که بر اثر فروش مال قاب - 5

) در صورت فروش (مستهلک نشده دارایی منهاي حاصل فروش  مؤسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش

  .باشد یک جا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می

شود قیمت تمام  ر ایران تهیه میهاي ایرانی که د کنندگان فیلم در مورد محاسبه مالیات تهیه -تبصره  

که درآمد فیلم تکافو نکند در سال بعد در محاسبه درآمد  برداري و در صورتی شده فیلم در سال اول بهره

  .مشمول مالیات منظور خواهد شد
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 1366قانون اصالح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سوم اسفند ماهاز  5-3 

  7/2/1371مصوب  – مجلس شوراي اسالمی

و امور فرهنگی، آموزشی، ورزشی،  "عبارت  "کشاورزي و دامی "بعد از عبارت  4در ماده  - 3ماده  

ها، مهمانسرا، مهمانپذیر، سینما، تماشاخانه و  مسافرخانه بهداشتی، درمانی، نگهداري، معلولین، هتل، متل،

  .شود اضافه می "مؤسسات دوبالژ فیلم

هاي  و تبصره 132هاي زیر به عنوان ماده  هاي ذیل آن کالً حذف و متن رهو تبص 132ماده  - 35ماده    

  :گردد جایگزین می 6الی  1

هاي صنایع  درآمد واحدهاي تولیدي و معدنی که از تاریخ تصویب این اصالحیه از طرف وزارتخانه   

اسایی یا پروانه سازندگی حسب مورد براي آنها کارت شن یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات و یا جهاد

 4و  6و  8به ترتیب به مدت 3و  2و  1هاي  برداري حسب اولویت شود از تاریخ بهره برداري صادر می بهره

در مورد واحدهاي تولیدي و معدنی مزبور که در مناطق محروم احداث و . باشند سال از مالیات معاف می

حسب مورد به مدت معافیت مقرر در این  هاي مذکور در فوق مدت %50شوند معادل  برداري می یا بهره

  .گردد ماده اضافه می

ها،  سازي و سینماها، تماشاخانه مراکز فرهنگی و هنري اعم از مراکز و مؤسسات امور فیلم - 6تبصره  .....

سازي که داراي پروانه  موسیقی و خطاطی و نقاشی، مجسمه مؤسسات دوبالژ و فیلمبرداري، آموزش تأتر و

براي مدت پنج  باشند از تاریخ شروع فعالیت ا تأسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میفعالیت و ی

سال افزایش  8باشند و اگر در مناطق محروم واقع باشند این مدت به  سال از پرداخت مالیات معاف می

  .یابد می

  

المی ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اس قانون برنامه پنجاز  6-3

  20/9/1373ـ مصوب  ایران

هاي فرهنگی، هنري، ورزشی  اندرکاران برنامه به منظور ارتقاء سطح علمی و کارآئی دست - 58تبصره  

مراکز آموزشی دولتی و غیر دولتی با رعایت ضوابط اسالمی  ترتیبات الزم از سوي دولت در جهت توسعه

و تبلیغی،  هاي هنري گردي، نویسندگی و فعالیتهاي چاپ و نشر، سینما، ایرانگردي و جهان در رشته
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ها در  هاي تخصصی و کاربردي ضمن خدمت اتخاذ و شرایط الزم را جهت بروز نوآوري تقویت آموزش

هاي فرهنگی و هنري بخش غیر  دولت تسهیالت الزم براي فعالیت همچنین. امور فرهنگی ایجاد نماید

اقتصادي آنها با سود متعارف  نماید که گردش ي فراهم میرا به نحو) عمومی، تعاونی و خصوصی (دولتی 

  .تحقق یابد

 55و تبصره  1349ها مصوب تیر ماه  هاي تلویزیونی در شهرستان قانون توسعه شبکه - 59تبصره  

هاي  کل کشور و قانون شمول قانون توسعه شبکه 1354و بودجه سال 1353قانون بودجه اصالحی سال 

یابد و از  می به شرح زیر تغییر 1355هاي رنگی مصوب اردیبهشت  ها به تلویزیون تلویزیونی در شهرستان

  :االجرا خواهد بود الزم 1374ابتداي سال 

باشند در قبال واردات یا  هاي تلویزیونی رنگی موظف می کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده 

  .ربوطه نزد خزانه واریز نمایندحساب م تولید دستگاه گیرنده مطابق جدول ذیل مبالغ را به

این وجه در چارچوب بودجه مصوب ساالنه کل کشور در اختیار سازمان صدا و %) 100(صد درصد  

هاي تلویزیونی و توسعه  تا در جهت تولید و تأمین برنامه سیماي جمهوري اسالمی ایران قرار خواهد گرفت

  :ه مصرف برساندها ب هاي تلویزیونی شهرستان برداري از شبکه و بهره

  هاي رنگی گیرنده

  شرح تولید داخلی وارداتی

--------------------------------------------------  

  ریال 60000ریال  15000اینچ و کمتر  19گیرنده با المپ تصویر  

  ریال 80000ریال  20000اینچ  21و  20گیرنده با المپ تصویر 

  ریال 120000ریال  30000اینچ  27و  22گیرنده با المپ تصویر 

  ریال 160000ریال  40000اینچ  27گیرنده با المپ تصویر باالتر از 

   

هاي تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاري و نیز مسافري مشمول حکم این تبصره  گیرنده

حداکثر  باشند عوارض موضوع این تبصره را می کنندگان گیرنده تلویزیونی موظف کلیه تولید. شوند می

ظرف مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز نمایند در غیر این صورت 

  .خواهند شد%) 30(جریمه دیرکرد به ازاي ساالنه سی درصد  مشمول
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  .باشند شوند، از عوارض موضوع این تبصره معاف می هاي رنگی ساخت داخل که صادر می گیرنده

آموزان و بالندگی نسل جوان کشور، دولت  بار کردن اوقات فراغت دانشبه منظور پر - 60تبصره  

  :موظف است امکانات ذیل را فراهم نماید

، )سال 8براي نقاط محروم  (سال  5ایجاد تسهیالت الزم از قبیل بخشودگی مالیاتی به مدت   -أ 

زمینه  هاي خصوصی و تعاونی در آن براي بخش پرداخت بخشی از سود تسهیالت بانکی و نظایر

ها و مراکز علمی، آموزشی، دینی، فرهنگی، هنري،  ها، کانون تأمین و توسعه، انجمن

  ؛آموزان و ورزشی براي جوانان و دانش) کارگاهی (سینمائی و تجربی  تلویزیونی،

هاي صدا و سیما، توسعه وسایل ارتباط جمعی اعم از مکتوب و  گسترش و بهبود پوشش شبکه  -ب 

هاي مناسب خارجی و افزایش کمی و بهبود کیفی  برنامه امتیاز پخشسمعی و بصري، خرید حق 

  ؛اي که جذب جوانان به فرهنگ بیگانه را به حداقل برساند هاي رادیو تلویزیونی به گونه برنامه

هاي علمی، دینی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی براي جوانان و  ایجاد تسهیالت الزم براي گشت  -ج 

  ؛هاي فرهنگی و تربیتی و کانون اردوئی مناسبآموزان و توسعه فضاهاي  دانش

هاي مختلف علمی، دینی، فرهنگی و ورزشی براي  ارائه الگوهاي مناسب و الگوسازي در زمینه  -د 

  ؛فرهنگ خودي نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به

  ؛ایجاد تسهیالت الزم براي اشتغال جوانان   -ه 

  ؛ه جهت فراهم نمودن زمینه ازدواج جوانان الحسن ارائه تسهیالت بانکی و وام مناسب و قرض  -و 

  ؛ارائه تسهیالت الزم براي دوره سربازي جوانان متأهل و پربار کردن دوره سربازي  -ز 

  ؛اولویت دادن به جوانان متأهل در امر استخدام و کاریابی  -ح 

  ؛آموزان هاي گوناگون فردي و اجتماعی جوانان و دانش ارائه خدمات مشاوره در زمینه  -ط 

  ؛الت الزم در جهت تأمین مسکن ارزان براي جوانان متأهلایجاد تسهی  -ي 

  ؛تمرکز و سازماندهی به نظام اطالعات و آمار و تحقیقات مربوط به جوانان  -ك 

  .هاي فرهنگی، هنري مساجد توسعه و تجهیز کانون  -ل 

23/11/1373ـ مصوب بکارگیري تجهیزات دریافت از ماهوارهقانون ممنوعیت  7-3

توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردي که ن قانون ورود،به موجب ای - 1ماده  

  .باشد است ممنوع میقانون تعیین کرده
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یا نیروي مقاومت بسیج در   انتظامی ووزارت کشور موظف است با استفاده از نیروهاي - 2ماده    

  .نماید ماهواره اقداماز آوري تجهیزات دریافت اسرع وقت نسبت به جمع

از تاریخ تصویب این قانون یک ماه آوري تجهیزات موجود دریافت از ماهواره مهلت جمع -تبصره    

هاي تصریح شده در این قانون محکوم  کنندگان به مجازات استفاده مذکوربعد از انقضاي مهلت. باشد می

  .شدخواهند

به با وسایل ممکن نسبتوزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت اطالعات  - 3ماده    

گیرد اقدام  قرار میدریافت از ماهواره مورد استفاده جلوگیري از ورود و توزیع تجهیزاتی که صرفاً براي

. نماید مراجع صالحه قضائی معرفینماید و ضمن توقیف وسایل فوق عاملین آن را با وسائل توقیفی به

  .شدنامه اجرایی مشخص خواهد نحوه هماهنگی در آیین

رادیو و کلیه کاالهاي ضبط و مصادره شده موضوع این قانون جهت توسعه پوشش -تبصره    

  .گیرد میجمهوري اسالمی ایران قرار تلویزیونی کشور در اختیار سازمان صدا و سیماي

کننده  هاي منحرف برنامههاي فرهنگی کشور موظفند اثرات مخرب استفاده از کلیه دستگاه - 4ماده    

  .جامعه تبیین نمایندرا در 

) هاي تصویري مؤسسه رسانه (و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی سازمان صدا و سیما - 5ماده    

هاي و مبانی فرهنگ  هاي ماهواره که مغایر با ارزش برنامه پخش آن دسته ازتوانند نسبت به ضبط و می

  .ملی نباشد اقدام نماینداسالمی و

هاي وابسته از شمول این قانون  و سازمانو سیما، پست و تلگراف و تلفنهاي صدا  دستگاه - 6ماده    

  .باشند مستثنی می

ها، تجهیزات تولید و  جمهوري اسالمی ایران به منظور واردات فرستندهصدا و سیماي -تبصره    

عدم فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی   متعلق به آنها مواد اولیه تولیدپخش و لوازم یدکی

بازرگانی  وهاي پست و تلگراف و تلفن، صنایع هاي دولتی نظیر وزارتخانه ها و سازمان وزارتخانهساخت

  .باشد میو گواهی سازمان انرژي اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف

الزم است از تجهیزات هایی که براي انجام وظایف قانونی خویش ها و سازمان دستگاه - 7ماده    

فرهنگ و ارشاد اسالمی با هماهنگی از وزارت فت از ماهواره استفاده نمایند باید مجوز الزم رادریا

  .نمایندهاي اطالعات و پست و تلگراف و تلفن کسب وزارتخانه



سومفصل 

٣٦

ماهواره عالوه بر کنندگان تجهیزات دریافت از واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع - 8ماده    

  .گردند میلیون ریال محکوم میمجازات ده تا یکصد ها به فه توسط دادگاهضبط و مصادره اموال مکشو

ماهواره عالوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به کنندگان از تجهیزات دریافت از استفاده - 9ماده    

  .گردند محکوم می میلیون ریالمجازات نقدي از یک میلیون تا سه

از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات دریافتحمل ، نگهداري، نصب و تعمیر تجهیزات    -أ 

  .گردند می محکومنقدي از یک تا پنج میلیون ریال

آن %) 100(واریز و صد درصد این قانون به خزانه 9و  8وجوه دریافتی بابت مجازات مواد   -ب 

کشور هاي  فرهنگی در اختیار وزارتخانهبا تهاجم هاي اجراي این قانون و مقابله جهت تأمین هزینه

شود تا  جمهوري اسالمی ایران قرار داده میو فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان صدا و سیماي

  .کشور به مصرف برسدحدود اعتبارات مصوب بودجه ساالنه کل در

و تلگراف و تلفن و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاري وزارت پست - 10ماده    

المللی در جهت حراست از مرزهاي  بین وهاي حقوقی ه از اهرمهاي ذیربط موظفند با استفاد سازمان

  .هاي مخرب و مبتذل ماهواره اقدام الزم را انجام دهند برنامهفرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده علیه

هاي تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهري  آگهینشر -تبصره    

  .باشد ممنوع است می هاي ماهواره ه از برنامهجواز استفادکه متضمن

نامه اجرایی آن  است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون آییندولت موظف - 11ماده    

  .نمایدرا تهیه و تصویب

سوم بهمن ماه یک هزار قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و 

به تأیید شوراي نگهبان 26/11/1373خ تصویب و در تاری د و سه مجلس شوراي اسالمیو سیصد و هفتا

.رسیده است

  اکبر ناطق نوري علی -رئیس مجلس شوراي اسالمی  

  

  



  مجلس شوراي ملیمصوبات 

٣٧

ـ  قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران از 8-3

  1/3/1375مصوب 

  :به شرح زیر استوظایف شوراي اسالمی شهر  - 71ماده 

ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و  نظارت بر امور تماشاخانه - 19

مقررات خاص براي حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل  شود با وضع و تدوین یا دولتی اداره می

سوزي و مانند  آتش ي از خطرمؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیر

  .آن

  

  2/3/1375ـ مصوب  )هاي بازدارنده تعزیرات و مجازات (قانون مجازات اسالمی از  9-3

اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزاي نقدي از یک میلیون و پانصد هزار ریال  - 143ماده  

  :زات مذکور محکوم خواهند شدیا به یک یا دو مجا ضربه شالق) 74(تا شش میلیون ریال و تا 

هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعالنات، عالیم، فیلم، نوار سینما و -1

دار نماید براي تجارت یا توزیع به  عمومی را جریحه یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخالف

  .دارد ع نگاهنمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا براي تجارت و توزی

  

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران   از  10-3

  17/1/1379مصوب 

  فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی - 21فصل 

مشمول مفاد  "اثر "اي به عنوان  افزارهاي چند رسانه ها و نرم نامه گزارشهاي پژوهشی، پایان - 160ماده  

ثبت نرم افزارهاي چند . گردد می 1348.10.11هنرمندان مصوب  انون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان وق

عالی یاد  شوراي. شود می ورزي انجام اي توسط دبیرخانه شوراي عالی داده اي از لحاظ فنی و رایانه رسانه

  .شده موظف است در موقع ثبت اثر، نظر وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی را اخذ کند



سومفصل 

٣٨

اي براي استفاده از  افزارهاي رایانه نحوه ثبت آثار فرهنگ مکتوب، هنري، سینمایی و نرم -تبصره    

اي خواهد بود که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه  نامه آیین حق انحصاري توسط صاحبان آنها به موجب

  .رسد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به تصویب هیأت وزیران می

هاي  هاي فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع به منظور بازسازي سینماها و مجتمع - 161ماده  

  :نفر جمعیت دارند) 15000(بیش از پانزده هزار  فرهنگی جدید و تاالرهاي نمایش در شهرهایی که

توانند رأساً یا با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی براي ساخت و  شهرداریهاي کشور می  -أ 

  ؛استفاده کنند جود از تسهیالت بانکیبازسازي سینماهاي مو

تأمین زمین مناسب براي ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهاي جدیداالحداث به   -ب 

توسعه شهري به عهده شهرداریها خواهد  عهده وزارت مسکن و شهرسازي و در طرحهاي

اختیار اشخاص ساله در  صورت اقساط ده اي و به زمینهاي مذکور در این بند به قیمت منطقه .بود

  ؛گیرد حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می

شود زمینهاي مناسب براي ساخت سینما و  به شهرداریهاي شهرهاي مذکور اجازه داده می  -ج 

بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با  مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداري است

سال در اختیار افراد حقیقی و ) 25(دریافت حداقل سهم بابت زمین براي مدت بیست و پنج 

  ؛حقوقی قرار دهند

هاي فرهنگی و یا ساخت سینماهاي جدید و تاالرهاي  در موارد بازسازي سینماها و مجتمع  -د 

عوارض و دریافت هزینه، پروانه ساخت صادر و  نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ هر نوع

هاي نمایش ،  بناي سالندر صورت هماهنگی با طرحهاي جامع شهري حداکثر معادل زیر

هاي فرهنگی که با استفاده از  سینماها و مجتمع. تجاري و خدماتی صادر کنند مجوز ساخت

  .کاربري نیستند برداري مجاز به تغییر شوند تا ده سال پس از بهره این امتیازات ساخته می

ارشاد اسالمی و کشور و هاي فرهنگ و  خانه نامه اجرائی این ماده بنابه پیشنهاد مشترك وزارت آیین 

  .خواهد رسید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران



  مجلس شوراي ملیمصوبات 

٣٩

  

ـ مصوب  اي افزارهاي رایانه قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم 11-3

4/10/1379  

اي متعلق به پدید آورنده  حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداري مادي و معنوي نرم افزار رایانه - 1ماده 

افزار خواهد  اي نیز مشمول احکام نرم محیط قابل پردازش رایانه ها در نحوه تدوین و ارائه داده. آن است

  .معنوي نامحدود است افزار و مدت حقوق سال از تاریخ پدید آوردن نرم) 30(مدت حقوق مادي سی . بود

افزار به عنوان اختراع  مدر صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت عالیم و اختراعات ، نر - 2ماده  

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید نامه مربوط به این ماده به شود، آئین شناخته می

اي که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و  نام، عنوان و نشانه ویژه - 3ماده  

نند آن به ترتیبی که القاي شبهه کند از همان نوع یا ما تواند آنها را براي نرم افزار دیگري هیچ کس نمی

  .این قانون محکوم خواهد شد) 13(بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده 

آید متعلق  افزارهاي دیگر پدید می افزاري که به واسطه نرم حقوق ناشی از آن بخش از نرم - 4ماده  

  .افزارهاي واسط نیست به دارنده حقوق نرم

افزارها با رعایت حقوق مادي  افزارهاي مکمل و سازگار با دیگر نرم پدید آوردن نرم - 5ماده    

  .افزارهاي اولیه مجاز است نرم

  :افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در این صورت پدید آوردن نرم - 6ماده    

قانون به منظور صدور  باید نام پدید آورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این  -أ 

  .گواهی ثبت، اعالم شود

افزار مورد نظر بوده و یا پدید آوردن  اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدید آوردن نرم  -ب 

افزار متعلق به  و حق تغییر و توسعه نرم آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط

  .قرارداد به صورت دیگري پیش بینی شده باشداستخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در 

افزاري که به طریق مجاز براي استفاده شخصی  هاي پشتیبان و همچنین تکثیر نرم تهیه نسخه - 7ماده  

  .استفاده قرار نگیرد، بالمانع است تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد



سومفصل 

٤٠

ن قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط ای) 2(و ) 1(افزارهاي موضوع مواد  ثبت نرم - 8ماده    

فرهنگ و ارشاد اسالمی و یا مرجع ثبت شرکتها  شوراي عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت

  .پذیرد انجام می

دعواي نقض حقوق مورد حمایت این قانون ، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است  - 9ماده  

در مورد حق اختراع . این قانون صادر شده باشد) 8(ماده  شده در که پیش از اقامه دعوي ، تأییدیه فنی یاد

  .، عالوه بر تأییدیه مزبور ، تقاضاي ثبت نیز باید به مرجع ذي ربط تسلیم شده باشد

در مورد نرم افزارهایی که پدید آورنده آن ) 8(براي صدور تأییدیه فنی موضوع ماده  - 10ماده  

زیر نظر شوراي عالی انفورماتیک  "حق اختراع کمیته "اي به نام  مدعی اختراع بودن آن است، کمیته

افزار به عنوان نمایندگان شوراي  اعضاي این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم. شود تشکیل می

انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شوراي  عالی

  .واهد بودعالی انفورماتیک خ

افزارهایی که به تشخیص وزارت  شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی براي نرم - 11ماده  

عفت عمومی و سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان  فرهنگ و ارشاد اسالمی خالف اخالق اسالمی و

شوراي  بیوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید ظرف دو هفته راجع به استعالم کت. باشند خودداري کند

  .عالی انفورماتیک اعالم نظر کند

به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون ، نظم بخشی و ساماندهی  - 12ماده  

توسط اعضاي صنف یاد شده تحت نظارت شورا به  اي اي مجاز، نظام صنفی رایانه فعالیتهاي تجاري رایانه

الیحه  صنفی مربوط، برابر مجازاتهاي جرایم یاد شده در مجازاتهاي مربوط به تخلفات. وجود خواهد آمد

  .خواهد بود -هاي آن  و اصالحیه 13/4/1359مصوب  -قانونی امور صنفی 

هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید عالوه بر جبران خسارت به حبس از  - 13ماده  

ریال ) 50,000,000(تا پنجاه میلیون ) 10,000,000(میلیون  نود و یک روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده

  .گردد محکوم می

  .شود خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می -تبصره 

ها با انتخاب و  تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه شاکی خصوصی می - 14ماده  

  .هزینه او آگهی شود



  مجلس شوراي ملیمصوبات 
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با شکایت شاکی خصوصی آغاز و باگذشت او ) 13(در ماده  رسیدگی جرم مذکور - 15ماده    

  .شود موقوف می

در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع ) 1(حقوق مذکور در ماده  - 16ماده  

  .براي نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد

گونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه نامه اجرایی این قانون شامل مواردي از قبیل چ آیین - 17ماده  

اي، به پیشنهاد سازمان مدیریت و  نظام صنفی رایانه هاي مربوط همچنین نحوه تشکیل فنی و هزینه

هیأت  هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی و دادگستري به تصویب ریزي کشور و با هماهنگی وزارتخانه برنامه

  .وزیران خواهد رسید

ه و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دي ماه یکهزار قانون فوق مشتمل بر هفده ماد 

به تأیید شوراي نگهبان  1379.10.10تصویب و در تاریخ  و سیصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسالمی

  .رسیده است

  مهدي کروبی -رئیس مجلس شوراي اسالمی  

  

  27/11/1380صوب م – هاي مستقیم قانون اصالح موادي از قانون مالیاتاز  12-3 

  :شود رح زیر اصالح میآن به ش) 3(و ) 1(هاي  و تبصره) 96(ماده  - 40ماده 

  .... - 96ماده 

  :این قانون عبارتند از) 95(ماده ) ب(صاحبان مشاغل موضوع بند  -ب 

  ؛هاي صنعتی صاحبان کارگاه-1

حاسبات فنی و برداري، م کشی، نقشه صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه-2

  .نظارت

  ها ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها، صحاف داران، لیتوگراف چاپخانه-3

  ؛اي صاحبان مراکز ارتباطات رایانه

وکال، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستري، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضاي -4

  ؛هاي نظام مهندسی سازمان



سومفصل 
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  ؛هاي تحقیقاتی اشتغال دارند ان آزاد که به تهیه و ارائه طرحمحققان، پژوهشگران و کارشناس-5

  ؛العمل کاران و کارگزاران دالالن، حق-6

هاي صنفی و  اي و انجمن هاي حرفه هنري، فرهنگ سراها، کانون -صاحبان مراکز فرهنگی -7

  ؛تخصصی

  ؛هاي تفریحی و ورزشی ها و مکان صاحبان سینماها، تماشاخانه-8

  ؛اري، دوبالژ، مونتاژ و سایر خدمات سینماییبرد صاحبان مشاغل فیلم-9

پزشکان و دندانپزشکان که داراي مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال -10

  ؛دارند

ها،  انسفالوگرافیها، الکترو ها، سونوگرافی وتراپیها، فیزی ها، رادیولوژي صاحبان آزمایشگاه-11

  ؛دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی ئههاي زیبایی و دیگر ارا ها، سالن سی تی اسکن

  ؛ها صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه-12

ها، تهیه کنندگان غذاهاي آماده، ارایه دهندگان خدمات  صاحبان تاالرهاي پذیرایی، رستوران-13

  ؛پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف

  ؛صاحبان دفاتر اسناد رسمی-14

  ؛ها اتوسرویس هاي مجاز و صاحبان تعمیرگاه-15

هاي کرایه  هاي معامالت امالك و آژانس هاي اتومبیل و بنگاه ها و فروشگاه صاحبان نمایشگاه-16

  ؛اتومبیل

  ؛سازندگان و فروشندگان طال و جواهر-17

  .االت عامالن فروش و فروشندگان آهن-18

 تواند هریک از مشموالن سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می - 1تبصره  

این ماده ملزم نماید مشروط بر آنکه مراتب کتباً ) الف (این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند) ب(بند 

اجراي آن  مؤدیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به. تا پایان دي ماه هر سال به مؤدیان فوق ابالغ گردد

  .باشند می

هاي شغلی دیگر موضوع این  اي فعالیتمشموالن این ماده که در محل شغل خود دار - 3تبصره  

  .خود طبق مقررات این قانون عمل کنند هاي شغلی باشند مکلفند براي کلیه فعالیت فصل می



  مجلس شوراي ملیمصوبات 

٤٣

  :شود هاي آن به شرح زیر اصالح می و تبصره) 105(ماده  - 47اده م

که از  هاي انتفاعی سایر اشخاص حقوقی ها و درآمد ناشی از فعالیت جمع درآمد شرکت -105ماده  

هاي حاصل از منابع غیرمعاف و  شود، پس از وضع زیان می منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل

باشد،  می اي هاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات این قانون داراي نرخ جداگانه کسر معافیت

  .خواهند بود%) 25(مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد 

اند، در  سیس نشدهأر تجاري که به منظور تقسیم سود تدر مورد اشخاص حقوقی ایرانی غی - 1تبصره    

کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به  صورتی که داراي فعالیت انتفاعی باشند، از ماخذ

  .شود نرخ مقرر در این ماده وصول می

) 5(ارج از ایران به استثناي مشموالن تبصره اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خ -2تبصره  

برداري سرمایه در ایران  درآمد مشمول مالیاتی که از بهره این قانون از مأخذ کل) 113(و ماده ) 109(ماده 

ایران  هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در یا از فعالیت

هاي  یا از واگذاري امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمک دهند انجام می

کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات  تحصیل می هاي سینمایی از ایران فنی یا واگذاري فیلم

ن به عنوا نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر. خواهند بود

  .باشند کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می حساب خود تحصیل می

هایی  در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیات - 3تبصره  

اختی از مربوط از مالیات متعلق کسر خواهدشد و اضافه پرد که قبالً پرداخت شده است با رعایت مقررات

  .این بابت قابل استرداد است

اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از  - 4تبصره  

  .بود پذیر مشمول مالیات دیگري نخواهند هاي سرمایه شرکت

در مواردي که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگري غیر از مالیات بر  - 5تبصره  

وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه  آمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابلدر

  .مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد

  :شود به شرح زیر اصالح می) 107(ماده  - 49ماده    
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درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به شرح  - 107ماده  

  :گردد ر تشخیص میزی

در مورد پیمانکاري در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تأسیسات فنی و  -الف  

ونقل و عملیات تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات،  تأسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور، و نیز حمل

و سایر  اي فنی، انتقال دانش فنینقشه برداري، نقشه کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمکه

  .کل دریافتی ساالنه%) 12(خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد 

بابت واگذاري امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاري فیلمهاي سینمایی، که به عنوان  -ب 

%) 40(تا چهل درصد %) 20(شود، به مأخذ بیست درصد  می بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها

درآمد مشمول  ضریب تعیین. باشد گردد، می مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می

مالیات هریک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارایی و تصویب هیأت 

  .شود وزیران تعیین می

این ماده ) الف (ین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند کنندگان وجوه مزبور و همچن پرداخت 

اند  که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی

در غیر این صورت . کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند

  .مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود کنندگان متضامناً دریافت

هایی که اشخاص حقوقی و مؤسسات مزبور به  در مورد بهره برداري از سرمایه و سایر فعالیت -ج 

دهند طبق مقررات ماده  امثال آنها در ایران انجام می وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و

  .این قانون) 106(

این ماده ) ب(و ) الف (در مواردي که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاري موضوع بندهاي  - 1ره تبص 

گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران  می به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذار

از تاریخ پرداخت  ی روزالحساب آنها کسر و ظرف س به عنوان مالیات علی%) 2.5(ایرانی دو و نیم درصد 

  . به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند

این ماده در صورتی که کارفرما، ) الف (در مورد عملیات پیمانکاري موضوع بند  - 2تبصره  

ریق باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از ط هاي دولتی یا شهرداریها ها، مؤسسات و شرکت وزارتخانه

رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا  خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می
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و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقالم قرارداد درج شده باشد از  اصالحات

  .پرداخت مالیات معاف خواهد بود

کهاي خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام هاي شرکتها و بان شعب ونمایندگی - 3تبصره  

اقتصادي در ایران براي شرکت مادر اشتغال دارند و  آوري اطالعات دادن معامله به امر بازاریابی و جمع

درآمد  کنند نسبت به آن مشمول مالیات بر براي جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می

  .نخواهند بود

این ) الف (ردي که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاري موضوع بند در موا - 4تبصره  

واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات  ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی

گردد از دریافتی پیمانکار  مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداري می

  .اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود دست

این قانون که قرارداد ) 107(ماده ) الف (هاي موضوع بند  درآمد مشمول مالیات فعالیت - 5تبصره  

این قانون تشخیص ) 106(گردد طبق مقررات ماده  می و به بعد منعقد 1382پیمانکاري آنها از ابتداي سال 

انعقاد آنها  هاي موضوع قراردادهاي پیمانکاري که تاریخ بت به ادامه فعالیتحکم این تبصره نس. گردد می

  .بوده است، جاري نخواهد بود 1382قبل از سال 

  

 فرهنگی جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی واز 13-3

  11/6/1383ـ مصوب 

  انیایر –صیانت از هویت و فرهنگ اسالمی  -بخش چهارم 

  توسعه فرهنگی -فصل نهم  

کاال و  دولت مکلف است به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت – 104ماده 

فرهنگی و ایجاد بستر  پذیري، خلق منابع جدید، توزیع عادالنه محصوالت و خدمات خدمات، رقابت

ضاهاي کافی براي عرضه محصوالت ف مناسب براي ورود به بازارهاي جهانی فرهنگ و هنر و تأمین

  :فرهنگی، اقدامهاي ذیل را به عمل آورد
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حمایت از تولید، توزیع  اقدام قانونی الزم براي تأسیس صندوقهاي غیردولتی ضمانت به منظور -ب 

  .المللی مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین و صادرات کاالها و خدمات فرهنگی و هنري، سینمائی،

) 160(موضوع ماده  از اعتبارات دستگاههاي  %)0.5(شود تا نیم درصد  اجازه داده میبه دولت  -ي 

فرهنگی، هنري، سینمائی و مطبوعاتی جهت  این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه براي انجام امور

  .کارکنان خود هزینه نماید ترویج فضائل اخالقی و معارف اسالمی

ریزي کشور  و برنامه د توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان مدیریتنامه اجرائی این بن آئین 

  .تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تهیه و به

ترتیبی اتخاذ نماید  مندي، هاي بهره متناسب با ویژگیهاي جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل -ك 

سال آخر برنامه چهارم در کلیه  اتا با همکاري بخش خصوصی و تعاونی، شهرداریها و منابع مردمی ت

  : هنري شامل  شهرها و مراکز استانها، نسبت به ایجاد فضاهاي فرهنگی و

معاصر و مرکز دائمی  کتابخانه مرکزي، تاالر فرهنگ و هنر، پردیسهاي سینمائی، موزه هنرهاي

  .عمل آورد  به  هاي الزم را بینی برگزاري نمایشگاههاي فرهنگی و هنري، پیش

بخش غیردولتی را  تمام هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنري نیمه%) 50(حداکثر تا پنجاه درصد  -ل 

نامه مصوب دولت به  براساس آئین برداري از آنها براي استفاده عمومی ضروري است که تکمیل و بهره

ی باید گونه مراکز از استفاده عمومی به خصوص این درصورت تغییر کاربري. صورت کمک تأمین نماید

  .روز مسترد گردد وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت

  

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیتهاي غیرمجاز  14-3

         16/10/1386  ـ مصوب   نمایند می

ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی که مبادرت به هرگونه اعمالی براي معرفی آثار سمعی و بصري 1ماده

اي آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر غیرمجاز به ج

شود، اعم از جعل برچسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی الصاق شده بر روي نوار و لوحهاي 

و یا تعویض نوار یا محتواي داخل کاست نوار داراي برچسب و نظایر ) CD(فشرده صوتی و تصویري 

برحسب مورد عالوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب آن، 
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کند و در هر حال به جریمه  خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می

  .شود ریال محکوم می) 20,000,000(ریال تا بیست میلیون ) 2,000,000(نقدي از دو میلیون 

تواند نظر کارشناسی وزارت فرهنگ و ارشاد  در مرحله تشخیص عمل ارتکابی دادگاه می تبصره ـ

          .اسالمی را مالك عمل قرار دهد

ـ هرگونه فعالیت تجاري در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهاي فشرده 2ماده

متخلفان از این امر به جریمه . د اسالمی داردصوتی و تصویري نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشا

  .شوند ریال محکوم می) 100,000,000(ریال تا یکصد میلیون ) 10,000,000(نقدي از ده میلیون 

ـ نیروي انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به 1تبصره

  .زیـن قـضائی اقدام نمایدپلمپ این گونه مراکز و دستـگیري افراد طبـق موا

گیرنده مسؤول  ـ درخصوص شخصیتهاي حقوقی، باالترین مقام اجرائی تصمیم2تبصره    

          .خواهدبود

ـ عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصري غیرمجاز اعم از این که مجوز 3ماده

مجوز باشند با توجه به محتواي اثر حسب  فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داشته و یا بدون

  :مورد عالوه بر ابطال مجوز به یکی از مجازاتهاي مشروحه ذیل محکوم خواهندشد

الف ـ عوامل اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصري مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه 

جریمه نقدي و محرومیت  ریال) 100,000,000(سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و یکصد میلیون 

اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و 

ریال جزاي نقدي و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محکوم ) 200,000,000(دویست میلیون 

اخته شوند، به مجازات آن االرض شن الذکر یا افراد زیر از مصادیق مفسد فی چنانچه عوامل فوق. شوند می

  .گردند محکوم می

  .تولیدکنندگان آثار مستهجن با عنف و اکراه-1

  .تولیدکنندگان آثار مستهجن براي سوءاستفاده جنسی از دیگران-2

  .عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن-3

، )گذار سرمایه(کننده  ـ عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصري عبارت هستند از تهیه1تبصره 

  .ارگران، فیلمبردار، بازیگران نقشهاي اصلیک
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    .گردد تلقی می» عمده«به عنوان » ده نسخه«وح فـشرده و مانـند آن بیـش از ـ تعـداد نوار یا ل2تبصره

االرض نباشند  چنانچه از مصادیق افساد فی» الف«ولید، تکثیر و توزیع موضوع بند ـ سایر عوامل ت3تبصره

ریال تا پنجاه ) 10,000,000(هفتاد و چهار ضربه و جزاي نقدي از ده میلیون به مجازات شالق از سی تا 

  .شوند ریال و محرومیت اجتماعی از دو تا پنج سال محکوم می) 50,000,000(میلیون 

  
کنندگان آثار سمعی و بصري کمتر از ده نسخه حسب مورد به جریمه نقدي  ـ تکثیر و توزیع4تبصره    

ریال و سی تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم ) 10,000,000(تا ده میلیون ) 1,000,000(از یک میلیون 

  .خواهندشد

شود که محتواي آنها نمایش برهنگی  به آثاري گفته می» مستهجن« ـ آثار سمعی و بصري  5تبصره    

  .زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد

االرض نباشد  یع و یا داشتن آثار مستهجن از مصادیق افسادفیـ چنانچه تولید، تکثیر، توز 6تبصره

  .االرض ندارد مجازات مفسدفی

شو و نمایشهاي مبتذل چنانچه  ب ـ تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها و دیسکتها و لوحهاي فشرده  

) 2,000,000(ون االرض نباشند در مرتبه اول به سه ماه تا یک سال حبس و یا دو میلی از مصادیق افساد فی

ریال جزاي نقدي و در مرتبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و ) 10,000,000(ریال تا ده میلیون 

ریال جزاي نقدي و در صورت تکرار به ) 30,000,000(ریال تا سی میلیون ) 5,000,000(یا پنج میلیون 

ریال جزاي نقدي ) 50,000,000(میلیون  ریال تا پنجاه) 10,000,000(سه تا ده سال حبس و یا ده میلیون 

  .شوند و ضبط کلیه تجهیزات مربوطه بنا به مراتب به عنوان تعزیر محکوم می

ها و صورقبیحه  گردد که داراي صحنه به آثاري اطالق می» مبتذل« ـ آثار سمعی و بصري 1تبصره         

  .یري کندگ بوده و مضمون مخالف شریعت و اخالق اسالمی را تبلیغ و نتیجه

ـ دارندگان نوارها و دیسکتها و لوحهاي فشرده مستهجن و مبتذل موضوع این قانون به 2تبصره         

ریال و نیز ضبط تجهیزات ) 5,000,000(ریال تا پنج میلیون ) 500,000(جزاي نقدي از پانصد هزار 

  .گردد شوند و نوارها و دیسکتها و لوحهاي فشرده مکشوفه امحاء می محکوم می

ـ استفاده از صغار براي نگهداري، نمایش، عرضه، فروش و تکثیر نوارها و لوحهاي فشرده 3تبصره         

  .غیرمجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهاي مقرر براي عامل خواهدبود
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نون باید داراي ج ـ عوامل تهیه، تکثیر و توزیع نوارها و لوحهاي فشرده سمعی و بصري که برابر قا         

پروانه و مجوز عرضه و فروش باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز عرضه و فروش ولو آنکه 

ریال ) 10,000,000(ریال تا ده میلیون ) 2,000,000(هاي مستهجن و مبتذل باشد، به دومیلیون  فاقد صحنه

ریال ) 50,000,000(ا پنجاه میلیون ریال ت) 5,000,000(جزاي نقدي و در صورت تکرار به پنج میلیون 

          .شوند جزاي نقدي و ضبط کلیه تجهیزات مربوط به عنوان تعزیر محکوم می

ـ هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگري، وي را تهدید به افشاء 4ماده

شود ولی  جازات زناي به عنف محکوم میو انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وي زنا نماید به م

گردد و در صورتی که  اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وي جاري می

         .مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیري محکوم خواهد شد

جتماعی و هفتاد و ـ مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق ا 5ماده

  :شوند چهار ضربه شالق محکوم می

الف ـ وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذي، جلوگیري از 

  .احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر

باشند  میب ـ تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب 

  .مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن

ج ـ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع 

         .آن

ـ رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتکب جرم تکثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر  6ماده  

           .باشد مستهجن نمی

  .ـ زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد7ماده

، ضمن صدور حکم کیفري، مرتکب را )4(دادگاه با احراز مکره بودن بزه دیده موضوع صدر ماده 

تواند دعوي  بزه دیده می. نماید محکوم می) حسب مورد(البکاره، مهرالمثل یا هر دو  به پرداخت ارش

مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفري صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه 

           .نماید
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ـ مأموران صالحیتدار و ضابطان دادگستري، مدیران، کارکنان بخشهاي دولتی، عمومی،  8ماده

گیرد، چنانچه با سوء نیت  ر میخصوصی و قضائی که بنا بر اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرا

االرض نباشند، به دو تا پنج سال  یا براي استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده و از مصادیق مفسد فی

  .شوند حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم می

کننده به مجازات تا یک سال  گردد، مسامحه انگاري افشاء در صورتی که موارد یادشده در اثر سهل    

ریال محکوم ) 20,000,000(ریال تا بیست میلیون ) 10,000,000(حبس و مجازات نقدي از ده میلیون 

           .شود می

به مدت شش ) درصورت اطالع قبلی مالک(ـ اماکن کسب، تولید و توزیع انواع آثار مستهجن 9ماده

در صورت برائت متهم یا صدور قرار منع تعقیب، . شود مدت سه ماه پلمپ می ماه و در مورد آثار مبتذل به

این دستور ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در مرجع قضائی . شود از ملک رفع توقیف می

           .باشد صالح می ذي

پیوتري یا وسیله ـ انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهاي کام10ماده

و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این 

           .شود قانون محکوم می

ـ رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صالحیت دادگاههاي انقالب 11ماده

           .است

گردد به  که براساس این قانون از محکومان ضبط میـ کلیه وسایل و تجهیزات مربوطه 12ماده

شده از سوي  شود و درخصوص وسایل و تجهیزات تحویل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تحویل می

           .شود صالح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل می مراجع ذي

قانون نحوه مجازات اشخاصی ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله 13ادهم

  .باشد االثر می ملغی 24/11/1372نمایند مصوب  که در امور سمعی و بصري فعالیتهاي غیرمجاز می

ماه  قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم دي

به تأیید  19/10/1386تاریخ  یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسالمی تصویب و در

  .شوراي نگهبان رسید

  رئیس مجلس شوراي اسالمی –غالمعلی حداد عادل                                                  
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  5/3/1388ـ مصوب  اي قانون جرائم رایانه 15-3   

  ها بخش یکم ـ جرائم و مجازات

  اي و مخابراتی هاي رایانه ستمها و سی جرائم علیه محرمانگی داده  فصل یکم ـ

  مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز   

اي یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی  هاي رایانه ها یا سیستم هرکس به طور غیرمجاز به داده -1ماده   

حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست 

  .یال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شدمیلیون ر

  مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز   

اي یا  هاي رایانه هرکس به طور غیرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم -2ماده   

مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از 

  .ه تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شدد

  اي مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه

هاي  هاي سري در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده-3ماده     

  :م خواهد شدهاي مقرر محکو به مجازات  هاي داده مرتکب اعمال زیر شود، اي یا مخابراتی یا حامل رایانه

هاي مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتواي سري در حال انتقال، به حبس از یک  دسترسی به داده) الف

  .تا سه سال یا جزاي نقدي از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات

  .هاي مذکور براي اشخاص فاقد صالحیت، به حبس از دو تا ده سال در دسترس قرار دادن داده) ب

هاي مذکور براي دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عامالن  افشا یا در دسترس قرار دادن داده) ج

  .آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال

  .زند هایی است که افشاي آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می هاي سري داده ـ داده1تبصره 

ها ظرف  بندي و حفاظت آن هاي سري و نحوه طبقه دادهنامه نحوه تعیین و تشخیص  ـ آئین2تبصره 

هاي دادگستري،  خانه سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطالعات با همکاري وزارت
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کشور، ارتباطات و فناوري اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح تهیه و به تصویب هیئت دولت 

  .خواهد رسید

تدابیر امنیتی   این قانون،) 3(هاي سري موضوع ماده  ترسی به دادههرکس به قصد دس -4ماده

اي یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا  هاي رایانه سیستم

  .چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

این قانون یا ) 3(سري مقرر در ماده هاي  چنانچه مأموران دولتی که مسؤول حفظ داده-5ماده     

هاي مذکور در اختیار  ها یا سیستم هاي مربوط هستند و به آنها آموزش الزم داده شده است یا داده سیستم

مباالتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص  احتیاطی، بی آنها قرار گرفته است بر اثر بی

هاي مذکور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو  ي داده یا سیستمها ها، حامل فاقد صالحیت به داده

سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو 

  .سال محکوم خواهند شد

  اي و مخابراتی هاي رایانه ها و سیستم فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده 16-3

  اي مبحث یکم ـ جعل رایانه 1-16-3

هرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا  -6ماده

  :جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

ها، هاي قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده تغییر داده  -أ 

اي یا  هاي رایانه هاي حافظه یا قابل پردازش در سیستم ها یا عالیم موجود در کارت تغییر داده .  -ب 

  ها یا عالیم به آنها ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانۀ داده مخابراتی یا تراشه

ازات ها از آنها استفاده کند، به مج ها یا تراشه ها یا کارت هرکس با علم به مجعول بودن داده -7ماده

  .مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد

  اي و مخابراتی هاي رایانه ها یا سیستم تخریب و اخالل در داده -وممبحث د

هاي داده  اي یا مخابراتی یا حامل هاي رایانه هاي دیگري را از سیستم هر کس به طور غیرمجاز داده -8ماده

از شش ماه تا دو سال یا جزاي نقدي از ده تا  به حبس  حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند

  .چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد
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هر کس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف  -9ماده

اي  هاي رایانه مها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوري، سیست کردن، متوقف کردن، دستکاري یا تخریب داده

یا مخابراتی دیگري را از کار بیندازد یا کارکرد آنها را مختل کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا 

  .جزاي نقدي از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

رواژه یا ها، تغییر گذ هرکس به طور غیرمجاز با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن داده -10ماده

اي یا مخابراتی شود، به حبس  هاي رایانه ها یا سیستم ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده رمزنگاري داده

از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم 

  .خواهد شد

و ) 9(، )8(یش عمومی اعمال مذکور در مواد هرکس به قصد به خطر انداختن امنیت یا آسا -11ماده     

اي و مخابراتی که براي ارائۀ خدمات ضروري عمومی به کار  هاي رایانه این قانون را علیه سیستم) 10(

روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداري مرتکب شود، به  می

  .حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد

  سرقت و کالهبرداري مرتبط با رایانه  فصل سوم ـ 17-3

ها در اختیار  هاي متعلق به دیگري را برباید، چنانچه عین داده هرکس به طور غیرمجاز داده -12ماده   

صاحب آن باشد، به جزاي نقدي از یک تا بیست میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک 

  .اي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شدروز تا یک سال یا جز

اي یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد  هاي رایانه هرکس به طور غیرمجاز از سیستم -13ماده

 ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده

به حبس از یک تا پنج   امتیازات مالی براي خود یا دیگري تحصیل کند عالوه بر رد مال به صاحب آن

  .سال یا جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

  فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخالق عمومی 18-3

هاي داده محتویات مستهجن را تولید،  یا مخابراتی یا حاملاي  هاي رایانه هرکس به وسیله سیستم -14ماده

ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداري کند، به 
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حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم 

  .خواهد شد

ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از  1تبصره   

محتویات وآثار مبتذل به آثاري اطالق می گردد که داراي صحنه ها وصور . مجازات هاي فوق می شود

  .قبیحه باشد

پنج میلیون ـ هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود، مرتکب به یک تا  2تبصره 

  .ریال جزاي نقدي محکوم خواهد شد

ـ چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفۀ خود قرار داده باشد یا بطور  3تبصره 

االرض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این  یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی سازمان

  .ماده محکوم خواهد شد

شود که بیانگر  ستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطالق میـ محتویات م 4تبصره 

  .برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است

هاي داده مرتکب اعمال زیر  اي یا مخابراتی یا حامل هاي رایانه هرکس از طریق سیستم -15ماده

  :دشود، به ترتیب زیر مجازات خواهد ش

چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا ) الف

تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک 

تکاب این اعمال در ار.روز تا یک سال یا جزاي نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات

  .خصوص محتویات مبتذل موجب جزاي نقدي از دو تا پنج میلیون ریال است

گردان یا خودکشی  چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان) ب

یا شیوه  آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت

ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي 

  . نقدي از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات

شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که براي مقاصد علمی یا ) 14(تبصره ـ مفاد این ماده و ماده 

  .شود دیگر تهیه یا تولید یا نگهداري یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می هر مصلحت عقالیی
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  فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب 18-3

فیلم یا صوت یا تصویر دیگري را تغییر دهد یا   اي یا مخابراتی، هاي رایانه هرکس به وسیله سیستم -16ماده 

ییر یا تحریف منتشر کند، به نحوي که عرفاً موجب هتک حیثیت تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغ

او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات 

  .محکوم خواهد شد

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر 

  .وم خواهد شدمحک

اي یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا  هاي رایانه هرکس به وسیله سیستم -17ماده

خانوادگی یا اسرار دیگري را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوي که 

ا دو سال یا جزاي نقدي از منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز ت

  .پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم  -18ماده  

الی را رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعم

هاي رسمی به طور صریح  برخالف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام

که از طریق یاد شده به نحوي از انحاء ضرر مادي یا معنوي به دیگري   یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این

تا دو سال یا جزاي نقدي از پنج تا وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز 

  .چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

  فصل ششم ـ مسئولیت کیفري اشخاص 19-3

اي به نام شخص حقوقی و در راستاي منافع آن ارتکاب یابد،  در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه -19ماده

  :شخص حقوقی داراي مسئولیت کیفري خواهد بود

  ؛اي شود اه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانههرگ  -أ 

  ؛اي را صادر کند و جرم بوقوع پیوندد هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه  -ب 

هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطالع مدیر یا در اثر عدم نظارت وي مرتکب جرم   -ج 

؛اي شود رایانه
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  .اي اختصاص یافته باشد به ارتکاب جرم رایانه هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی  -د 

  

گیري یا نظارت بر شخص  ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم1تبصره 

  .حقوقی را دارد

  .ـ مسئولیت کیفري شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود2تبصره 

و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط  -20ماده

میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، عالوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزاي نقدي جرم 

  :ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد

چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی   -أ 

  ؛تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سالاز یک تا نُه ماه و در صورت 

چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص   -ب 

  .شخص حقوقی منحل خواهد شد  حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم

سه سال حق تأسیس یا شود، تا  این ماده منحل می» ب«ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند 1تبصره   

  .گیري یا نظارت بر شخص حقوقی دیگري را نخواهد داشت نمایندگی یا تصمیم

در صورتی که . ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد2تبصره   

  .التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه

دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوي کمیتۀ  ارائه -21ماده

اي و محتوایی که  تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتواي مجرمانه اعم از محتواي ناشی از جرایم رایانه

در صورتی که عمداً از پاالیش محتواي . رود را پاالیش کنند اي بکار می براي ارتکاب جرایم رایانه

مباالتی زمینۀ دسترسی به  احتیاطی و بی رمانه خودداري کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روي بیمج

محتواي غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبۀ نخست به جزاي نقدي از بیست تا یکصد میلیون ریال و در 

به یک تا سه سال تعطیلی مرتبۀ دوم به جزاي نقدي از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبۀ سوم 

  .موقت محکوم خواهند شد

هاي مؤسسات عمومی شامل نهادهاي زیرنظر ولی  سایت چنانچه محتواي مجرمانه به وب -1تبصره

گانۀ مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و  فقیه و قواي سه
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هاي  ها، انجمن و الحاقات بعدي آن یا به احزاب، جمعیت 19/4/1373مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 

هاي دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی  هاي اسالمی یا اقلیت سیاسی و صنفی و انجمن

حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی 

سایت مزبور تا صدور  به پرونده و رفع اثر فوري محتواي مجرمانه از سوي دارندگان، وبکننده  رسیدگی

  .حکم نهایی پاالیش نخواهد شد

کننده  پاالیش محتواي مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی -2تبصره

  .به پرونده انجام خواهد شد

تاریخ تصویب این قانون کمیته تعیین مصادیق قوة قضائیه موظف است ظرف یک ماه از  -22ماده

هاي آموزش و  وزیر یا نمایندة وزارتخانه. محتواي مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد

تحقیقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد   پرورش، ارتباطات و فناوري اطالعات، اطالعات، دادگستري، علوم،

صدا و سیما و فرمانده نیروي انتظامی، یک نفر   می، رئیس سازماناسالمی، رئیس سازمان تبلیغات اسال

خبره در فناوري اطالعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی و یک 

نفر نمایندة مجلس شوراي اسالمی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تأیید مجلس شوراي اسالمی 

  .ریاست کمیته به عهدة دادستان کل کشور خواهد بود. ل خواهند داداعضاي کمیته را تشکی

جلسات کمیته حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو داراي حق رأي  -1تبصره 

  .یابد و تصمیمات کمیته با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود رسمیت می

صادیق پاالیش شده رسیدگی و نسبت به آنها کمیته موظف است به شکایات راجع به م -2تبصره 

  .رأي کمیته قطعی است. گیري کند تصمیم

کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پاالیش محتواي مجرمانه را  -3تبصره 

   . گانه و شوراي عالی امنیت ملی تقدیم کند به رؤساي قواي سه

ه محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق دهندگان خدمات میزبانی موظفند ب ارائه -23ماده

کننده به پرونده مبنی بر وجود محتواي مجرمانه در  مذکور در مادة فوق یا مقام قضایی رسیدگی

چنانچه عمداً از اجراي دستور . اي خود از ادامۀ دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند رایانه  هاي سیستم

احتیاطی و  در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی. حل خواهند شدکمیته یا مقام قضایی خودداري کنند، من

مباالتی زمینه دسترسی به محتواي مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزاي نقدي از  بی
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بیست تا یکصد میلیون ریال و در مرتبۀ دوم به یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبۀ سوم به یک تا 

  .تعطیلی موقت محکوم خواهند شدسه سال 

دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتواي مجرمانه مراتب به  تبصره ـ ارائه

  .کمیتۀ تعیین مصادیق اطالع دهند

المللی براي برقراري ارتباطات مخابراتی مبتنی  هرکس بدون مجوز قانونی از پهناي باند بین -24ماده

به حبس از یک تا سه سال یا جزاي , تی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کندبر پروتکل اینترن

  .نقدي از یکصد میلیون تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

  فصل هفتم ـ سایر جرائم 20-3

از پنج تا هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزاي نقدي  -25ماده

  :بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به  ها یا نرم تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده  -أ 

  ؛روند اي به کار می منظور ارتکاب جرائم رایانه

اي که امکان دسترسی غیرمجاز  فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده  -ب 

  ؛کند اي یا مخابراتی متعلق به دیگري را فراهم می هاي رایانه ها یا سیستم به داده

اي و تخریب  آموزش نحوة ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه  -ج 

  .اي و مخابراتی هاي رایانه ها یا سیستم و اخالل در داده

تکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در تبصره ـ چنانچه مر

  .این ماده محکوم خواهد شد

  ها فصل هشتم ـ تشدید مجازات 21-3

در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دوسوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم  -26ماده

  :خواهد شد

ها و   ها و موسسه  ها یا شوراها و یا شهرداري  ها و سازمان  ان ادارههر یک از کارمندان و کارکن  -أ 

هایی که زیر نظر  هاي دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهاي انقالبی و بنیادها و مؤسسه شرکت

هایی که با کمک مستمر دولت اداره  شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه فقیه اداره می ولی
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گانه و همچنین  پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قواي سه شوند و یا دارندگان می

نیروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه 

  ؛اي شده باشند مرتکب جرم رایانه

اي یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب  هاي رایانه متصدي یا متصرف قانونی شبکه  -ب 

  ؛اي شده باشد م رایانهجر

دهنده خدمات  اي یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارایه هاي رایانه ها یا سیستم داده  -ج 

  ؛عمومی باشد

  ؛یافته ارتکاب یافته باشد جرم به صورت سازمان  -د 

  .اي ارتکاب یافته باشد جرم در سطح گسترده  -ه 

تواند مرتکب را از خدمات  دادگاه می در صورت تکرار جرم براي بیش از دو بار -27ماده

الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه باالي کشوري و بانکداري 

  :الکترونیکی محروم کند

چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا   -أ 

  ؛یک سال

   ؛س آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سالچنانچه مجازات حب  -ب 

  .چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال  -ج 

  بخش دوم ـ آیین دادرسی 22-3

  صالحیت  فصل یکم ـ 1-22-3

در موارد زیر نیز صالح به هاي ایران  بینی شده در دیگر قوانین، دادگاه عالوه بر موارد پیش -28ماده

  :رسیدگی خواهند بود

هاي  اند به هر نحو در سیستم هایی که براي ارتکاب جرم به کار رفته هاي مجرمانه یا داده داده  -أ 

هاي دادة موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی  اي و مخابراتی یا حامل رایانه

  ؛جمهوري اسالمی ایران ذخیره شده باشد

  ؛مرتبه باالي کد کشوري ایران ارتکاب یافته باشد  هاي داراي دامنه سایت طریق وب جرم از  -ب 
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اي و مخابراتی و  هاي رایانه جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سیستم  -ج 

هاي  گانه یا نهاد رهبري یا نمایندگی هاي مورد استفاده یا تحت کنترل قواي سه سایت وب

هاي  سایت دهد یا علیه وب اي که خدمات عمومی ارائه می ا هر نهاد یا مؤسسهرسمی دولت ی

  ؛داراي دامنۀ مرتبه باالي کد کشوري ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد

سال، اعم از آنکه مرتکب یا  18استفاده از اشخاص کمتر از  اي متضمن سوء جرایم رایانه  -د 

  .دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد بزه

ولی محل وقوع آن معلوم نباشد،   اي در محلی کشف یا گزارش شود، چنانچه جرم رایانه -29ماده

چنانچه محل وقوع جرم مشخص . دادسراي محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد

را کند و دادگاه مربوط نیز رأي مقتضی  دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می  نشود،

  .صادر خواهد کرد

هاي عمومی  قوه قضاییه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه -30ماده

  .اي اختصاص دهد نظامی و تجدیدنظر را براي رسیدگی به جرائم رایانه  و انقالب،

رایانه دارند  هاي مذکور از میان قضاتی که آشنایی الزم به امور تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه

  .انتخاب خواهند شد

در صورت بروز اختالف در صالحیت، حل اختالف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی  -31ماده

  .هاي عمومی و انقالب در امور مدنی خواهد بود دادگاه

  آوري ادله الکترونیکی فصل دوم ـ جمع 2-22-3

  ها مبحث اول ـ نگهداري داده

هاي ترافیک را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و  ات دسترسی موظفند دادهدهندگان خدم ارائه -32ماده

  .اطالعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري کنند

اي و  اي در زنجیره ارتباطات رایانه هاي رایانه اي است که سیستم ـ داده ترافیک هرگونه داده1تبصره 

ها شامل  این داده. کان ردیابی آنها از مبداء تا مقصد وجود داشته باشدکنند تا ام مخابراتی تولید می

  . شود اطالعاتی از قبیل مبداء، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می
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از قبیل نوع خدمات،   ـ اطالعات کاربر هرگونه اطالعات راجع به کاربر خدمات دسترسی2تبصره 

، شماره تلفن و IPآدرس جغرافیایی یا پستی یا   استفاده و مدت زمان آن، هویت، امکانات فنی مورد

  .سایر مشخصات فردي اوست

دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطالعات کاربران خود را حداقل تا شش  ارائه -33ماده

اد شده را ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخیره شده و داده ترافیک حاصل از تغییرات ایج

  .حداقل تا پانزده روز نگهداري کنند

  اي ذخیره شده هاي رایانه ري دادهحفظ فو  مبحث دوم ـ 23-3

اي ذخیره شده براي تحقیق یا دادرسی الزم باشد، مقام قضایی  هاي رایانه هرگاه حفظ داده -34ماده

. کنترل دارند صادر کندتواند دستور حفاظت از آنها را براي اشخاصی که به نحوي تحت تصرف یا  می

توانند رأساً  ها، ضابطان قضایی می در شرایط فوري، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده

چنانچه هر . ساعت به اطالع مقام قضایی برسانند 24دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا 

هاي  خاص از اجراي این دستور خودداري یا دادهیک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اش

شود را از مفاد دستور صادره  هاي مزبور به آنها مربوط می حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده

آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به 

ماه یا جزاي نقدي از پنج تا ده میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم حبس از نود و یک روز تا شش 

  .خواهند شد

  .ها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است ها به منزله ارائه یا افشاي آن ـ حفظ داده1تبصره 

ها حداکثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام  ـ مدت زمان حفاظت از داده2تبصره 

  .ل تمدید استقضایی قاب

  ها ارائه داده  مبحث سوم ـ 24-3

فوق ) 34(و ) 33(، )32(هاي حفاظت شده مذکور در مواد  تواند دستور ارائۀ داده قضایی می  مقام -35ماده

مستنکف از اجراي این دستور به مجازات . را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد

  .خواهد شدمحکوم ) 34(مقرر در ماده 
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  اي و مخابراتی هاي رایانه ها و سیستم تفتیش و توقیف داده -مبحث چهارم 25-3

اي و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردي  هاي رایانه ها یا سیستم تفتیش و توقیف داده -36ماده

  .دآید که ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باش به عمل می

اي و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا  هاي رایانه ها یا سیستم تفتیش و توقیف داده -37ماده

در غیر . ها انجام خواهد شد اشخاصی که به نحوي آنها را تحت کنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سیستم

ر را صادر خواهد این صورت، قاضی با ذکر دالیل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذکو

  .کرد

کند،  دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطالعاتی باشد که به اجراي صحیح آن کمک می -38ماده

از جمله اجراي دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان 

هاي رمزنگاري یا حذف  حوه دستیابی به دادهن  افزارها، افزارها و نرم هاي مورد نظر، نوع و تعداد سخت داده

  .شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف

  : شود اي و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می هاي رایانه ها یا سیستم تفتیش داده -39ماده

  ؛.اي یا مخابراتی هاي رایانه دسترسی به تمام یا بخشی از سیستم  -أ 

  ؛هاي حافظه هاي فشرده یا کارت ها یا لوح کتهاي داده از قبیل دیس دسترسی به حامل  -ب 

  .هاي حذف یا رمزنگاري شده دستیابی به داده  -ج 

هایی از  ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتکاب جرم، به روش در توقیف داده -40ماده

ها  دسترس کردن داده ها، غیرقابل برداري یا تصویربرداري از تمام یا بخشی از داده ها، کپی قبیل چاپ داده

  .شود هاي داده عمل می هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاري و ضبط حامل با روش

  :اي یا مخابراتی توقیف خواهند شد هاي رایانه در شرایط زیر سیستم -41ماده

  ؛هاي ذخیره شده به سهولت در دسترسی نبوده یا حجم زیادي داشته باشد داده  -أ 

  ؛پذیر نباشد افزاري امکان ها بدون سیستم سخت یل دادهتفتیش و تجزیه و تحل  -ب 

  ؛متصرف قانونی سیستم رضایت داده باشد  -ج 

  ؛پذیر نباشد ها به لحاظ فنی امکان برداري از داده کپی  -د 

   ؛شود ها  داده  تفتیش در محل باعث آسیب  -ه 

  .دهد سایر شرایطی که قاضی تشخیص   -و 
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متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتکاب اي یا مخابراتی  هاي رایانه توقیف سیستم -42ماده

هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سیستم، پلمپ سیستم در محل استقرار  جرم با روش

  .گیرد و ضبط سیستم صورت می

هاي مرتبط با جرم ارتکابی در  چنانچه در حین اجراي دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده -43ماده

اي یا مخابراتی که تحت کنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروري باشد، ضابطان با  هاي رایانه  سیستمسایر 

هاي مورد   هاي دیگر گسترش خواهند داد و داده  دستور مقام قضایی دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم

  .نظر را تفتیش یا توقیف خواهند کرد

اي یا مخابراتی که موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات  یانههاي را ها یا سیستم توقیف داده -44ماده

  .شود ممنوع است مالی شدید به اشخاص یا اخالل در ارائه خدمات عمومی می

نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها  ذي  شود، ها توقیف می در جایی که اصل داده -45ماده

وقیف شده منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به هاي ت کپی دریافت کند، مشروط به اینکه ارائه داده

  .ها مجرمانه نباشند اي وارد نسازد و داده روند تحقیقات لطمه

شود، قاضی  اي یا مخابراتی توقیف می هاي رایانه ها یا سیستم در مواردي که اصل داده -46ماده

افزارهاي مورد نظر و نقش آنها  ا و نرمافزاره ها و نوع و تعداد سخت موظف است با لحاظ نوع و میزان داده

  .در جرم ارتکابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تکلیف کند

هاي  ها و سیستم هاي مأموران در توقیف داده تواند در مورد عملیات و اقدام متضرر می -47ماده

روز به مرجع قضایی دستوردهنده  اي و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دالیل ظرف ده رایانه

به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض . تسلیم نماید

  .است

  اي مبحث پنجم ـ شنود محتواي ارتباطات رایانه

اي یا مخابراتی  هاي رایانه شنود محتواي در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستم -48ماده

  .ابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بودمط

تبصره ـ دسترسی به محتواي ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در 

  .حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است



سومفصل 

٦٤

  فصل سوم ـ استنادپذیري ادله الکترونیکی 26-3

آوري شده، الزم  عتبار و انکارناپذیري ادله الکترونیکی جمعبه منظور حفظ صحت و تمامیت، ا -49ماده

  .نامه مربوط از آنها نگهداري و مراقبت به عمل آید است مطابق آیین

اي توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته،  هاي رایانه چنانچه داده -50ماده

اي یا مخابراتی مربوط به نحوي درست عمل  رایانه  و سیستم  ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد

ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند  کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیري داده

  .بود

اي شامل  عالوه بر جرایم رایانه  و سوم این بخش، هاي دوم  کلیۀ مقررات مندرج در فصل -51ماده

  .شود گیرند نیز می کترونیکی در آنها مورد استناد قرار میسایر جرایمی که ادلۀ ال

  بخش سوم ـ سایر مقررات 27-3

اي، وزارت دادگستري موظف  المللی در زمینه جرائم رایانه هاي بین به منظور ارتقاي همکاري -52ماده

و پیگیري  است با همکاري وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات اقدامات الزم را در زمینه تدوین لوایح

اي و معاهدات راجع به همکاري و معاضدت  المللی و منطقه امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین

  .دوجانبه یا چندجانبه قضایی انجام دهد

اي یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم بکار رفته و در این  رایانه  در مواردي که سیستم -53ماده

  .بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد مجازاتی پیشقانون براي عمل مزبور 

اي مقررات خاصی از  تبصره ـ در مواردي که در بخش دوم این قانون براي رسیدگی به جرایم رایانه

  .بینی نشده است طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفري اقدام خواهد شد جهت آیین دادرسی پیش

هاي نقدي این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعالم بانک مرکزي هر سه میزان جزا -54ماده

  .سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است

دادگستري موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاري   وزارت -55ماده

آوري و استنادپذیري ادله الکترونیکی را  هاي مربوط به جمع  نامه نوزارت ارتباطات و فناوري اطالعات آئی

.تهیه کند و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید
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  .قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است -56ماده

خردادماه یکهزار و  تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم 25ماده و  56قانون فوق مشتمل بر 

به تأیید شوراي نگهبان  20/3/1388سیصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمی تصویب و در تاریخ 

  .  رسید

  رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی                                                          

  

ـ  )1390-1394(توسعه جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه پنجساله پنجم از  28-3

  15/10/1389مصوب 

ـ به منظور تعمیق ارزشهاي اسالمی، باورهاي دینی و اعتالي معرفت دینی و تقویت هنجارهاي 3ماده

فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، تبلیغ ارزشهاي اسالمی و 

است حمایتهاي الزم را از بخش غیردولتی انقالب اسالمی و گسترش خط و زبان فارسی، دولت مکلف 

  :اعم از حقیقی و حقوقی در موارد زیر به عمل آورد

اي،  ـ طراحی، تولید، توزیع و صدور خدمات و محصوالت فرهنگی، هنري و سینمایی، رسانه2تبصره  

  .ابی و ابتذال باشند، ممنوع است صنایع دستی که موجب ترویج فرهنگ برهنگی، بدابی و بی

مندي اقشار مختلف مردم از فضاهاي  شود به منظور افزایش سرانه بهره ـ به دولت اجازه داده می9ماده

فرهنگی، هنري و ورزشی و ایجاد زیرساختهاي الزم براي توسعه فعالیت فرهنگی و هنري اقدامهاي زیر را 

  :انجام دهد

ینی و قرآنی داراي هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنري، د%) 50(الف ـ حداکثر پنجاه درصد   

بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و %) 50(پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد 

برداري از آنها براي  متعلق به مساجد و کانونهاي فرهنگی ورزشی جوانان بسیج را که تکمیل و بهره

صورت کمک بالعوض تأمین نامه مصوب هیأت وزیران به  استفاده عمومی ضروري است بر اساس آئین

  .نماید
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گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، معادل  تبصره ـ در صورت تغییر کاربري این    

  .شود کنندگان این کمکها أخذ می ارزش کمکهاي دولتی به قیمت روز از دریافت

  .یت مالی و حقوقی نمایداي و اداره آنها حما ب ـ از تأسیس شهرکهاي سینمایی، تلویزیونی و رسانه 
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  فصل چهارم                                                                                    

  انقالب فرهنگی عالیمصوبات شوراي                                                    
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مؤسسات، انجمنها و کانونهاي فرهنگی و هنري و  ضوابط عام تأسیس مراکز،از 1-4

شوراي  67.2.20و  13و  67.1.22مورخ  77و  76 ، 74مصوب جلسات ـ  نظارت بر آنها

   2و  1مشترك کمیسیونهاي 

  تعریف –فصل اول  2-4

مراکز، مؤسسات، انجمنها و کانونهاي فرهنگی عبارت از هر گونه تشکیالتی است که توسط  - 1ماده 

  .گردد قلمرو فرهنگی و هنري و سینمایی تأسیس می واجد شرایط براي فعالیت در یک یا چندافراد 

مراکز، مؤسسات، انجمنها و کانونهاي علمی و تحقیقاتی از شمول این مصوبه خارج  - 1تبصره    

  .است

ر اساس مراکز، مؤسسات، انجمنها و کانونهاي فرهنگی و هنري دولتی یا وابسته به دولت ب -  2تبصره    

  .این مصوبه خارج است ضوابط دیگري تأسیس خواهد شد و از شمول

ها، تکثیر و فروش نوار و همچنین مراکز تکثیر و  ها، کتابفروشی مراکزي مانند عکاسی - 3تبصره  

  فصل چهارم .است وابسته به صنعت چاپ از شمول این مصوبه خارج

  ترکیب اعضاي هیأت نظارت -الف  

هیأت نظارت بر مراکز فرهنگی که زیر نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل اعضاي  - 9ماده  

  :اند از شود عبارت می

  ؛االختیار وي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نماینده تام-

؛معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-

؛معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-

؛ارشاد اسالمیمعاونت هنري وزارت فرهنگ و -

ها باشد به  سه نفر از صاحبنظران فرهنگی که حداقل یک نفر از آنها عضو هیأت علمی دانشگاه-

.شوراي فرهنگ عمومی می و تصویبپیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسال

یابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار  جلسات هیأت با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می -تبصره 

.هد بودرأي معتبر خوا
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9/4/1371مورخ 285جلسه مصوبـ آن مساله ویدئو و مشکالت و عوارض فرهنگی 2-4

به تفصیل مورد بحث قرار گرفت وپس از له ویدئو وقاچاق آن درکشور ومشکالت وعوارض آنأمس

و فیلم هاي خوب  برداشته نشود تازمانی که مابتوانیم اوالًبحث طوالنی شورا تصویب کردممنوعیت ویدئو

تولید کنیم ودراختیار مردم بگذاریم ، ودرضمن از تکثیر وپخش فیلمهاي مضرنیز اخالقی به اندازه کافی

  .کنیم ولی درعین حال باید درجهت آزاد کردن ویدئوحرکت کنیمجلوگیري

  

مصوب دویست  ـ  بررسی و هماهنگی سیاستهاي سینما، تئاتر صدا و سیما و مطبوعات 3-4

   71.8.26ه مورخ و نود وچهارمین جلس

هماهنگی  "بنا به پیشنهاد وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی شوراي عالی موافقت کرد که موضوع 

در ذیل مسئله ویدئو و ماهواره و به طور کلی مسأله  "سیاستهاي سینما، تئاتر، صدا و سیما و مطبوعات

بود ظرف شش ماه این موضوع تهاجم فرهنگی بررسی شود، و به جاي یک ماه که قبالً تعیین شده 

  .بررسی و طرح آن را به شورا ارائه نمایند را

  

محصوالت مختلف سمعی و شرایط استفاده صحیح از لوازم، تجهیزات و 4-4

مورخ 298 جلسه صوبهاي تصویري در قالب ویدیو ـ م وبرنامه بصري

  )همراه با الحاقیه(22/10/1371

ومحصوالت مختلف سمعی بصري میتواند درخدمت وتجهیزاتنظر به اینکه استفاده صحیح از لوازم 

انقالب فرهنگی به وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی فرهنگ عمومی قرارگیرد، شوراي عالی ارتقاء

ممنوعیت ازفعالیتهاي ویدیوئی هرچه زودتر اقدام به طراحی نظام مأموریت داد تا درآینده ضمن رفع

سمعی وبصري بکند وآئین نامه هاي الزم راتهیه نماید و پس از  هاي فعالیت هاياجرائی درتمامی حوزه

وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی به اجرا درآورد و به منظور تمهید مقدمات الزم از طرف آنتصویب

  :وزارتخانه ، شوراتصویب کردکه
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بامجوز وزارت  ونظایرآن ازخارج از کشور صرفاًورود برنامه هاي تصویري درقالب ویدیو-1

استثناي نوارها وفیلم هائی که توسط صداوسیما وارد به.ـرهنگ وارشاد اسالمی صورت گیردفـــ

؛می شود

  ؛برنامه هاي ویدیوئی فقط بامجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی صورت گیردتولید وتکثیر-2

فروش واجاره نوار تصویري وویدیوئی ونظایرآن توسط مراکزي انجام می گیرد که ازطرف-3

  ؛گ وارشاد اسالمی مجوز داشته باشدوزارت فرهن

برداري در  از تاریخ تصویب این بند، صدور پروانۀ بهره -)11/4/1381مورخ  499الحاقی جلسه (-4

شود، بدیهی  مراسم به اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران واگذار میمورد فیلمبرداري از مجالس و

وق، ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد ملزم است به هنگام صدور پروانه فاست که اتحادیه مزبور

  .تأیید شوراي فرهنگ عمومی رسیده است رعایت نمایداسالمی را که به

  

، 252، 251، 248، 244، 229، 228مصوب جلسات ـ  اصول سیاست فرهنگی کشوراز  5-4

، 69.8.29،70.2.24، 69.8.22مورخ  288، 284، 281، 277، 273، 272، 271، 269، 264

70.4.4 ،70.4.25 ،70.5.8 ،70.8.21 ،70.10.17 ،70.11.8 ،70.11.15 ،70.12.13 ،71.1.25 ،

  71.5.20و 71.4.2، 71.3.5

  اصول سیاست فرهنگی 6-4

ریزان و کارگزاران فعالیتهاي  اصول سیاست فرهنگی کشور که راهنماي مسئوالن و مدیران و برنامه 

  :فرهنگی خواهد بود بدین شرح است

باشرت مردم در امور فرهنگی، هنري، علمی و اجتماعی و همچنین گسترش زمینه مشارکت و م  -أ 

همگانی شدن فرهنگ و توسعه امور فرهنگی با  حمایت از فعالیتها و اقدامات غیر دولتی به منظور

  ؛نظارت دولت

اتخاذ سیاستهاي ایجابی و مثبت در امور فرهنگ، هنري و اجتماعی و ایجاد مصونیت براي   -ب 

نگري و دوراندیشی و شور و مشورت و پرهیز از  جامع ام به جاذبه و رحمت وافراد و جامعه، و اهتم

  ؛خشونت و شتابزدگی و یکسونگري و استبداد رأي
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توسعه و اعتالي تبلیغات فرهنگی و هنري به نحو مناسب به منظور ترویج و تحکیم فضایل   -ج 

  ؛اخالقی

ر روستاها و همچنین تقویت توجه به فرهنگ و هنر روستا به منظور باالبردن سطح فرهنگی د "  -د 

  "عشایري هاي اصیل و بار ارزش روستایی و خالقیت

  اولویتها و سیاستهاي کلی 7-4

، و آموزش و تربیت نیروي "کشف استعدادها و خالقیتهاي فرهنگی و هنري "اهتمام بیشتر به -1

  ؛انسانی

ماعی از باب حمایتهاي معنوي و مادي از مراکز و فعالیتهاي فرهنگی و هنري و تأمین اجت-2

؛و هنري فرهنگ و هنر و تشویق آنان به آفرینشها و ابداعات فرهنگی

اولویت دادن به اعتالي مقام زنان در سطح کشور با توجه به مکانت واالي زن و نقش اساسی -3

اجتماعی فرهنگی، علمی و هنري هاي زن مسلمان در تحکیم مبانی خانواده و برنامه

گیري مطلوب و متعادل فرهنگی و هنري از اوقات فراغت و  بهرههاي مناسب جهت  ایجاد زمینه-4

؛تفریح

  

  هاي مراکز فرهنگی با لحاظ نمودن رشد جمعیت کشور افزایش ظرفیت-5

هاي معنوي آنان در جهت تأمین  گذاري و مشارکت مردم و هدایت انگیزه تشویق سرمایه

و تضمینی حقوق  زمینه نیازهاي بخش فرهنگ و هنر و ایجاد تسهیالت الزم در این

  ؛گذاران سرمایه

  کمک به تأمین مواد اولیه و تقویت صنایع تولید مواد و ملزومات فرهنگی و هنري-6

  ؛هاي توزیع سازماندهی بازار و ترویج محصوالت فرهنگی و هنري و اصالح شبکه

توجه به بازسازي، نوسازي، تجهیز و توسعه ظرفیتهاي تأسیسات و مراکز فرهنگی و هنري -7

؛برداري حداکثر از آن بهره و استفاده از تکنولوژي جدید و ارتباط جمعی و موجود

گذاري، عدم تمرکز در امور اجرایی و هماهنگی تشکیالت و فعالیتهاي  تمرکز در سیاست-8

؛فرهنگی هنري
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برداري مطلوب از امکانات و تأسیسات فرهنگی و هنري نهادهاي دولتی غیر  سازماندهی و بهره-9

  ؛ضروري کاریها در امور غیر گیري از دوبارهفرهنگی و جلو

تقویت ارتباط مناسب و مکمل میان بخش فرهنگی و بخش آموزش کشور، به ویژه در زمینه -10

  ؛هنري در مراکز آموزشی تربیت نیروي انسانی و گسترش فعالیتهاي فرهنگی و

از آن در اختصاص دادن درآمدهاي حاصل از خدمات و تولیدات فرهنگی و هنري و استفاده  -11

  ؛رسانی بازسازي و توسعه بخش فرهنگ و اطالع

  ؛آموزش مستمر نیروي انسانی و مدیران شاغل در بخش فرهنگ و هنر-12

اي در سراسر  هاي توزیع و فروش زنجیره هاي فرهنگی، هنري، سینمایی و شبکه تأسیس مجتمع-13

  ؛تولیدات فرهنگی و هنري کشور به منظور عرضه سریع و ارزان محصوالت و

ها،  هاي عمومی، سالنها سینما، تاالرهاي نمایش، نگارخانه یجاد، تقویت و تجهیز کتابخانها-14

  ؛هاي هنري به تناسب جمعیت موزه

هاي ملی، البراتوار و مراکز  تقویت و ایجاد مراکز و تأسیساتی مانند هنرستانها، فیلم خانه-15

ایی، فرهنگستان علوم شهرك سینم سینمایی کشور، استودیوهاي بزرگ ضبط موسیقی ایرانی،

  ؛هاي فرهنگ و موزه و شبکه سراسري خانه) گروه هنر (

هدایت و ترویج و آموزش عمومی هنر و ادبیات به ویژه هنرهاي سنتی ملی و اسالمی و -16

  ؛اختصاص جوایز و پاداشهاي مناسب اي و سراسري با ها و مسابقات منطقه برگزاري جشنواره

تر در مراکز آموزشی ئاهنري و نیز نمایش فیلم و اجراي تکمک به افزایش تولید سینمایی و -17

استفاده از انواع آموزشهاي تخصصی  کارگري و کارمندي به منظور همگانی کردن فرهنگ و

  ؛دولتی و آزاد

نگاران و  کمک به ایجاد کانونهاي مخصوص نویسندگان و هنرمندان و مترجمان و روزنامه-18

  ؛ي متعهدخبرنگاران و تقویت جریانها و تشکلها

  ؛وضع مقررات الزم براي حمایت قانونی از آثار و تولیدات فرهنگی، علمی و هنري-19

  ؛کمک به توسعه ارتباطات سازنده میان هنرمندان و نویسندگان و محققان داخلی و خارجی-20
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تشکیل و تقویت و تجهیز مدارك اطالعات فرهنگی و هنري و مراکز حفظ و تنظیم اسناد، -21

  .اي فرهنگی و هنريه مدارك و شناسنامه

  امکانات 8-4 

الحسنه در جهت تأمین اجتماعی نویسندگان،  ها و صندوقهاي قرض استفاده از امکانات بانک-1

  ؛اختصاص صندوق وام و بیمه ویژه هنرمندان و محققان امور فرهنگی و هنري و

ي همه هاي ویژه مالیاتی و گمرکی برا ها و معافیت برقراري مقررات الزم به منظور تخفیف-2

خدمات عمومی و امکانات اولیه توسط  اندرکاران امور فرهنگی و هنري و استفاده از دست

آنان و توسعه صادرات آثار فرهنگی هنري و ایجاد بازار آثار هنري در داخل و خارج به 

  ؛و ایجاد منابع درآمد گیري معنوي منظور بهره

ها و دفاتر و  ها، تکایا، انجمن یهافزایش امکانات فرهنگی و هنري مناسب در مساجد، حسین-3

  ؛هاي مذهبی و تبلیغی به معناي اخص مراکز فعالیت

حمایت از فعالتیهاي فرهنگی و هنري مراکز مذهبی و تبلیغی در جهت سیاست فرهنگی کشور -4

  .امکانات موجود آنها گیري مناسب از ظرفیتها و و افزایش میزان بهره

  

 اقعی و تبلیغی مساجد براي مقابله با تهاجم فرهنگیهدایت و ارشاد و احیاي نقش و   9-4

   71.12.18مصوب سیصد و دومین جلسه مورخ  ـ 

متعاقب مأموریتی که شوراي عالی انقالب فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه ارائه 

و تبلیغی کرده بود، طرح احیاي نقش واقعی فرهنگی  طرحهایی براي مقابله با تهاجم فرهنگی محول

دارند،  وري فرهنگی هاي دولتی که امکان بهره مساجد و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات دستگاه

توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مطرح شد و با توجه به نقش و مسئولیتی که مراکز و نهادهاي 

د، شورا تصویب کرد که توانند بر عهده داشته باشن حساس می فرهنگی مردمی نظیر مساجد در این مقطع

اسالمی به عنوان  وزیر فرهنگ و ارشاد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هیأتی تشکیل دهد مرکب از

رییس هیأت، مسئول شوراي هماهنگی امور مساجد، رییس سازمان تبلیغات اسالمی، فرمانده نیروي 
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آموزش و پرورش و رییس یربنا به ضرورت وز (امور خیریه  اوقاف و مقاومت بسیج، و رییس سازمان

  .)سازمان تربیت بدنی و شهردار تهران نیز دعوت خواهند شد

این هیأت موظف است که فعالیتهاي ذیل را در مساجدي که آمادگی و استعداد کافی داشته باشند هدایت 

  :و سازماندهی کند

  .تجهیز کتابخانه این گونه مساجد چنانچه امکان دایر بودن داشته باشد - 1

مساجدي که سالنی براي نمایش داشته باشند، به نحوي تجهیز گردد که از این اماکن براي نمایش  - 2

  .فیلمهاي مفید استفاده شود

در مساجدي که از نظر ساختمانی امکان دایر کردن کالس دارند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  - 3

هاي نور  کانون سرودهاي انقالبی، خانه انجمن سینماي جوان، با کمک انجمن نمایش، انجمن خوشنویسی،

  .این گونه آموزشها را در این مساجد دایر خواهد کرد) آموزش قرآن (

همکاري با این گونه مساجد که بتوانند کالسهاي آموزش زبان، آموزشهاي اعتقادي، آموزش  - 4

هاي دیگر  کاري دستگاهرا با هم... آموزش خیاطی و کامپیوتر، آموزش امور بهداشتی و بهداشت خانواده،

  .دایر نمایند

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است که براي هدایت و سازماندهی این فعالیتها در  - 1تبصره  

  .تشکیل دهد استانها و شهرستانها نیز هیأتهایی با ترکیب مشابه

ور فوق موظف به ها و نهادهاي مختلف اجرایی و تبلیغی و فرهنگی براي تحقق ام دستگاه - 2تبصره  

  .باشند می همکاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

براي تحقق مفاد این مصوبه وزارت فرهنگ ارشاد اسالمی براي مساجدي که آمادگی  - 3تبصره  

و بر حسب توان فعالیت این مراکز داشتن  تأسیس مراکز فرهنگی و هنري دارند، اقدام خواهد کرد

تأسیس کتابفروشی، نشر کتاب، تأسیس کتابخانه : عالیتهایی نظیرهاي مهم در زمینه ف صالحیت

  .فعالیتهاي هنري نظیر گالري نقاشی و خط، و ویدئو کلوپ براي این مراکز مهیا خواهد کرد عرضه

توانند  هاي اجرایی کشور می این هیأتها براي استفاده بهینه از امکانات و تأسیساتی که دستگاه - 4تبصره  

  .ریزي خواهد کرد گیرند، برنامه تهاي فرهنگی و هنري به کاردر جهت فعالی
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مورخ  439مصوب جلسه  ـ  اساسنامه فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران  10-4 

1377.12.25   

دش  3603.مصوبه شماره  (قانون اهداف و وظایف شوراي عالی انقالب فرهنگی  24به استناد بند  

  .شود ایران طبق این اساسنامه تشکیل می هوري اسالمی، فرهنگستان هنر جم)76.9.2مورخ

منظور پاسداري از میراث و هنر اسالمی و ملی و پیشنهاد سیاستها، راهبردها و ه ب  :هدف  -1ماده   

براي مقابله با تهدیدات فرهنگ  هاي و نیز ارتقاء فرهنگ اسالمی ها و نوآوري دستیابی به آخرین یافته

  . شود مهوري اسالمی ایران تشکیل میمهاجم، فرهنگستان هنر ج

  : وظایف -2ماده 

  ؛پیشنهاد سیاستگذاري براي حفظ و توسعه هنر اسالمی، ملی و محلی-1

؛هاي مبانی فقهی هنر هاي علمی و علماي دینی در شناخت زمینه همکاري باحوزه-2

؛هاي جدید هنر با تکیه بر مبانی ملی و اسالمی گیري از نظریه مطالعه و بهره-3

؛گیري مطالعات و طرحهاي هنري در سطح ملی یت و تشویق پژوهشهاي بنیادي و پیحما-4

؛پیشنهاد سیاستگذاري در زمینه ارتباط جوامع هنري داخلی با جهان-5

؛پیشنهاد سیاستگذاري جهت گسترش نقد هنري و مباحث زیبا شناختی-6

 ؛کشوررهاي توسعه هنري د هاد تعیین شاخصپیشن-7

؛کشوري هنري درها ارزیابی ساالنه شاخص-8

؛هاي مختلف هنري هاي سالیانه در زمینه برپایی نشست-9

؛هاي نظام آموزش کشور در زمینه هنر و پیشنهاد به مراجع ذي ربط بررسی کاستی-10

؛اي و پژوهش در زمینه هنر وسایر علوم مطالعه ارتباط بین رشته-11

؛به مراجع ذیربط "اي هنر میان رشته "هاي دانشگاهی  پیشنهاد رشته-12

؛هاي تحصیلی به مراکز ذي ربط معرفی هنرمندان ومحققان واجد شرایط جهت استفاده از هزینه-13

؛حمایت از تألیف و ترجمه منابع هنري-14

 ؛تشکیل گروههاي تخصصی-15

 ؛پیشنهاد ضوابط اعطاي نشان هنر به مراکز ذي ربط-16

.ريهاي هن هاي برجسته در حوزه تحقیق، ترجمه و آفرینش اعطاي جوایز به شخصیت-17
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  : ارکان -3ماده 

  ؛رییس جمهور به عنوان ریاست عالیه فرهنگستان-1

.هیأت امنا-2

بااضافه کردن  (هیأت امنا فرهنگستان هنر نیز همان هیأت امناي مشترك فرهنگستانها است : تبصره   

  ).رییس و نمایندگان فرهنگستان هنر

  . مجمع عمومی-

. رییس فرهنگستان-

. شوراي تخصصی-

  :مومی مجمع ع -4ماده   

جلسه این مجمع حداقل سالی یکبار . مرکب است از کلیه اعضاي پیوسته فرهنگستان "مجمع عمومی  "

  . شود تشکیل می

  .توانند در مجمع عمومی بدون حق رأي شرکت کنند اعضاي وابسته می -1تبصره 

  .است  ریاست مجمع عمومی با رییس فرهنگستان -2تبصره 

  :وظایف مجمع عمومی -5ماده 

  ؛هاي علمی فرهنگستان ویب سیاستها و برنامهتص-1

   ؛تصویب نظامنامه نحوه اجراي فعالیتهاي علمی فرهنگستان-2

انتخاب هنرمندان معرفی شده از سوي شوراي تخصصی براي دریافت پاداش، جایزه، هزینه -3

 ؛ریاست عالیه فرهنگستان مدال هنر، نشان و فرصت مطالعاتی به تحصیلی ،

  ؛ه، وابسته و افتخاريانتخاب اعضاي پیوست-4

  . انتخاب سه نفر براي تعیین رییس فرهنگستان-5

  

  :شوراي تخصصی -6ماده 

  :شوراي تخصصی مرکب است از

  ؛رییس فرهنگستان، بعنوان رییس شورا-

.رؤساي گروههاي تخصصی-
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  :وظایف شوراي تخصصی -7ماده 

  ؛ومی براي تصویبهاي علمی فرهنگستان وپیشنهاد آن به مجمع عم بررسی سیاستها و برنامه-1

تصویب و تدوین نظامنامه نحوه اجراي فعالیتهاي علمی فرهنگستان و ارائه آن به مجمع عمومی -2

؛براي تصویب

؛تعیین وظایف گروههاي تخصصی-3

؛بررسی و اظهار نظر در مورد طرحهاي پژوهشی و ارجاع آن به گروههاي تخصصی ذي ربط-4

رد تحقیق قرار گیرد و پیشنهاد آنها به مراکز علمی تعیین اهم مسائل و موضوعاتی که الزم است مو-5

 ؛ذي صالح در کشور

تهیه و تدوین ضوابط مربوط به اعطاي پاداش جوایز و مدال به افراد واجد شرایط و پیشنهاد آن به -6

؛هیأت امنا جهت تصویب

ند و معرفی تعیین هنرمندانی که شرایط دریافت پاداش یا جایزه یا مدال و یا فرصت مطالعاتی را دار-7

؛ایشان به مجمع عمومی براي تصویب

ها و کنفرانسهاي  بررسی و پیشنهاد ضوابط در خصوص ارتقاي سطح علمی سمینارها و کنگره-8

 ؛مجامع  علمی در سطح ملی و بین المللی و ارزیابی اینگونه

شورا  انجام دادن سایر اموري که از سوي هیأت امنا، مجمع عمومی و ریاست فرهنگستان به این-9

.شود ارجاع می

  :رییس فرهنگستان -8ماده 

رییس فرهنگستان از میان سه نفر از صاحب نظران برجسته کشور به پیشنهاد مجمع عمومی و حکم ریاست  

  .شود و انتخاب مجدد وي براي یک دوره دیگر بالمانع است می عالیه فرهنگستان براي چهار سال منصوب

ولین بار به پیشنهاد شوراي هنرو تأیید شوراي عالی انقالب رییس فرهنگستان براي ا -تبصره  

  .دانتخاب خواهند ش فرهنگی ،

  :وظایف رییس فرهنگستان - 9ماده  

  ؛پیشنهاد سازمان اداري، بودجه و حسابهاي ساالنه به هیأت امنا براي تصویب-1

؛پیشنهاد عضویت فرهنگستان در مجامع بین المللی-2

؛انتصاب رؤساي گروههاي تخصصی-3
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پیشنهاد افراد به عنوان اعضاي پیوسته، وابسته و یا افتخاري فرهنگستان به هیأت امنا براي -4

؛تصویب

 ؛پیگیري و نظارت بر حسن اجراي تصمیمات، مجمع عمومی و شوراي تخصصی-5

. دعوت از اعضاي هیأت امنا، مجمع عمومی و شوراي تخصصی براي تشکیل جلسه-6

  :دبیر فرهنگستان -10ماده 

  .شود فرهنگستان به انتخاب و حکم رییس فرهنگستان منصوب میدبیر  

  :وظایف دبیر فرهنگستان - 11ماده  

  ؛اداره کلیه امور دبیرخانه اعم از اداري و مالی - 1-1

   ؛تأمین کارکنان مورد نیاز فرهنگستان-2

انجام سایر اموري که از طرف هیأت امنا، مجمع عمومی، شوراي تخصصی و ریاست فرهنگستان -3

  . شود وي محول می به

  : گروههاي تخصصی -12ماده  

  :گروههاي تخصصی فرهنگستان عبارتند از 

  ؛گروه نمایش و ادبیات نمایش-1

؛گروه موسیقی-2

؛گروه معماري و شهرسازي-3

؛گروه هنرهاي سنتی و صنایع دستی-4

 ؛گروه هنرهاي تجسمی-5

 ؛گروه سینما-6

. اي گروه چند رسانه-7

از تعدادي عضو پیوسته و یا وابسته فرهنگستان است که باتوجه به  هرگروه تخصصی متشکل -1تبصره  

اند هر گروه تخصصی  براي عضویت درگروه انتخاب شده نوع تخصص ایشان توسط رییس فرهنگستان

  . شود رییسی خواهد داشت که توسط رییس فرهنگستان منصوب می

  .وراي تخصصی خواهد بودهاي پژوهشی به ش تنظیم و ارائه برنامه وظیفه گروه ، -2تبصره 
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اي است با شخصیت حقوقی مستقل که به نهاد ریاست جمهوري وابسته  فرهنگستان مؤسسه -13ماده  

شود در ردیف اعتبارات نهاد  ساالنه کشور منظور می اعتباراتی که براي فرهنگستان در بودچه. است

  .ریاست جمهوري منظور خواهد بود

قانون محاسبات عمومی از لحاظ امور  31ذي حسابی موضوع ماده فرهنگستان جز درمورد  -14ماده  

  . شود طرف هیأت امنا تصویب می مالی و معامالتی تابع مقرراتی خواهد بود که از

فرهنگستان داراي اعضاي پیوسته، وابسته و افتخاري خواهد بود که به پیشنهاد رییس  -15ماده    

و تصویب این مجمع با حکم رییس فرهنگستان به  عمومی فرهنگستان یا حداقل پنج تن از اعضاي مجمع

  .سال خواهد بود 4شوند و عضویت ایشان  عضویت فرهنگستان پذیرفته می

  .اعضاي پیوسته باید ایرانی و ملتزم به رعایت قوانین جمهوري اسالمی ایران باشند -1تبصره  

  .هش و یا از هنرمندان برجسته باشندهمچنین این اعضا باید حداقل داراي درجه دانشیاري، رهبري پژو 

عضویت خبرگان بدون مدرك و هنرمندان در صورتی که درجه هنري ایشان طبق مقررات  -2تبصره 

  . است مربوط معادل موارد فوق ارزیابی شده باشد، بالمانع

تان توانند به عضویت افتخاري فرهنگس هنرمندان و پژوهشگران هنري برجسته بین المللی می -3تبصره 

فرهنگستان نخواهند داشت و انتخاب ایشان به احترام مقام علمی  اي در این هنرمندان وظیفه .پذیرفته شوند

  .آنها خواهد بود

ماه متوالی یا بیش از دو سوم  6هر یک از اعضاي فرهنگستان که در طول یکسان،  -4تبصره  

  .ی شناخته خواهد شدباشد مستعف جلسات را بدون موافقت رییس فرهنگستان غیبت داشته

درمورد غیبت اعضاي وابسته و افتخاري و مستعفی شناخته شدن آنها مجمع عمومی فرهنگستان  

  .کند می گیري تصمیم

هاي مختلف خواهد  عضو پیوسته از میان صاحبنظران و هنرمندان رشته 30فرهنگستان  -16ماده 

نفر  20ی انقالب فرهنگی و ده نفر توسط آن شوراي عال نفر به پیشنهاد شوراي هنر و تأیید 20داشت که 

  .شوند انتخاب می

آیین نامه چگونگی رسیدگی به حسابهاي ساالنه مؤسسه با هماهنگی نهاد ریاست  -17ماده 

  .رسد تصویب هیأت امناء می جمهوري و وزارت امور اقتصادي و دارایی تهیه و به
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شوراي عالی انقالب  1377.12.25مورخ  439 تبصره در جلسه 10ماده و  17اساسنامه فوق مشتمل بر  

  .فرهنگی به تصویب رسید

  سید محمد خاتمی - رییس جمهور و رییس شوراي عالی انقالب فرهنگی 

  

همراه با (26/11/1378مورخ 457جلسه مصوبسیاستهاي هنرهاي نمایشی ـ  11-4

  )اصالحات بعدي

:شرح

شماره (بنا به پیشنهاد شوراى هنر 26/11/1378مورخ 457عالى انقالب فرهنگى در جلسه  شوراي

  :نمایشى را به این شرح تصویب کردسیاستهاى هنرهاى) 13/7/78دش مورخ /2341

  مقدمه

شورایعالى انقالب فرهنگى  288فرهنگى جمهورى اسالمى ایران مصوب جلسه با توجه به اصول سیاست

هاى هنرهاى  ، سیاست»هاى کلى استها و سی اولویت«از 12با استناد به بند و 20/5/1371مورخ 

  :شود کشور به شرح زیر تعیین مى )تئاتر(نمایشى

  :ضرورتهدف و -1ماده 

اصول سیاست  19و 1بند هنر تئاتر از عناصر مقوم فرهنگى جامعه است که گسترش آن با توجه به

  .پذیرد مىفرهنگى به منظور اعتالى فرهنگى جامعه اسالمى ایران صورت

  :ایت دولتحم -2ماده 

سیاست فرهنگى، دولت موظف است شرایط مادى و معنوى الزم را براى از اصول 24با توجه به بند 

مکانهاى نمایشى در سراسر کشور فراهم آورد و حمایت الزم را براى گسترش و تولید نمایش و ایجاد

  .تئاتر انجام دهداعتالى هنر

  :تبصره

و نشأت گرفته از پیام انقالب اسالمى و مقوم تئاتر اسالمىهایى که برگرفته از فرهنگ اصیل  نمایش

  .خواهند گرفتملى باشند در اولویت ویژه قرار

  :هدایت و نظارت -3ماده 
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اجراهاى عمومى هنرهاى نمایشى در سراسر کشور بر عهده وزارت فرهنگ و هدایت و نظارت بر

ت اهداف فرهنگى و اصول سیاست فرهنگىاین امر به منظور دستیابى، حفظ و صیان. استارشاد اسالمى

  .پذیرد جمهورى اسالمى ایران انجام مى

نامه  در سراسر کشور براساس آیین) تئاتر(نمایشى نظارت بر اجراى عمومى هنرهاى: 1تبصره

.نامه به تصویب شوراى هنر خواهد رسید آییناین. پذیرد اى صورت مى جداگانه

):11/4/1381اصالحیه ( 2تبصره 

هاي  آموزش عالی کشور و نیز جشنوارهها و مراکز ارت بر اجراي نمایش در داخل دانشگاهنظ

مربوط به کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان از هاي هاي تلویزیونی و نمایش دانشجویی، تئاتر

ها و مراکز آموزش عالی کشور این امر به عهدة شوراي  دانشگاهدر. موضوع این ماده مستثنی است

نامۀ آن توسط وزراي علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت،  بود که آیینفرهنگی هر دانشگاه خواهد

ها تصویب و ابالغ پزشکی و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهدرمان و آموزش

شد خواهد
1
.   

  :پژوهشآموزش و -4ماده 

انسانى در عرصه هنر نمایش، و توانایى نیروىبه منظور بارورى استعدادها، افزایش آگاهى، دانش   

  :وظایف زیر را انجام دهندربط تقویت و ترویج آموزش و پژوهش، الزم است دستگاههاى ذى

عالى و یا مؤسساتى  فرهنگ و آموزشآموزش رسمى تئاتر در سطوح عالى بر عهده وزارت  -أ 

  ؛است که داراى مجوز رسمى باشند

ههاى آزاد در زمینه هنرهاى نمایشى بر عهده وزارت فرهنگ مجوز و نظارت بر آموزشگاصدور  -ب 

  ؛ارشاد اسالمى استو

و ترویج هنر نمایش در وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه مشخصى براى آموزش  -ج 

الزم است با همکارى . نمایدمدارس تهیه و با هماهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى ارائه

  ؛نمایش فراهم گرددى تأسیس و گسترش هنرستانهاىها این دو وزارتخانه، زمینه

                                                            
1
   :به شرح زیر است 26/11/1378مصوبه جلسه  

وع این ماده تئاترهاى تلویزیونى از موضهاى دانشجویى و عالى کشور و نیز جشنواره نمایش در داخل دانشگاهها و مراکز آموزشنظارت بر اجراى

وزراى نامه آن توسط کشور این امر به عهده شوراى فرهنگى هر دانشگاه خواهد بود که آئینعالى در دانشگاهها و مراکز آموزش. مستثنى است

  .شد معظم رهبرى در دانشگاهها تصویب و ابالغ خواهدعالى و بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و رئیس نهاد نمایندگى مقام فرهنگ و آموزش
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پژوهشى است و وزارت فرهنگ و فرهنگستان هنر موظف به تهیه طرحهاى بنیادى و کاربردى  -د 

سیماى جمهورى اسالمى ایران عالى و سازمان صدا و ارشاد اسالمى، وزارت فرهنگ و آموزش

  .باشند مى موظف به حمایت کامل از اجراى این طرحها

  :تبادل نظر) 24/4/1382مورخ  521اصالحیه جلسه (  -5ماده 

و دیگر کشورهاي هاي فرهنگی، تبادل گروههاي نمایشی ایرانی اصول سیاست 3و  2با توجه به بند   

نیز آشنایی عالقمندان ایرانی با جهان به منظور آشنا ساختن جهانیان با فرهنگ و هنر اسالمی و ایرانی و

این تبادل باید با در نظر . جهان ضروري استول و نوین هنرهاي نمایشی درهاي متدا ها و شیوه سبک

دستورالعمل این تبادل در شوراي . اسالمی ایران صورت گیردون جمهوريئها، اصول و ش گرفتن ارزش

ارتباطات اسالمی و با همکاري وزارت امور خارجه تهیه و به تصویب شوراي هنر عالی سازمان فرهنگ و

درسیخواهد
2
.  

  :ها جشنواره-6ماده 

اسالمى، مبادله اندیشه و هاى نمایشى به منظور معرفى هنر ایرانى و انقالب برگزارى جشنواره  

استعدادهاى جوان و رونق فعالیتهاى تجارب، ارزیابى و معرفى آثار ارزشمند نمایشى، کشف و معرفى

  . خواهد بود)اهداف سیاست فرهنگى2با توجه به بند (نمایشى 

عهده وزارت فرهنگ هاى نمایشى بر سازماندهى، هماهنگى و صدور مجوز براى برگزارى جشنواره

مندرج در اصول سیاستهاى فرهنگى نظارت بر اعمال سیاستها و اصول و ارزشهاى. و ارشاد اسالمى است

  .وزارتخانه استولیتهاى اینئهاى نمایشى از وظایف و مس شنوارهدر ج

شورایعالى انقالب فرهنگى به  26/11/78مورخ  457تبصره در جلسه 3ه و ماد6سیاستهاى فوق در 

  .تصویب رسید

  

                                                            
2
  :به شرح زیر می باشد 26/11/1378مصوبه  5ماده  

ساختن جهانیان با فرهنگ و هنر سیاست فرهنگى، تبادل گروههاى نمایشى ایرانى و دیگر کشورهاى جهان به منظور آشنااصول 3و 2با توجه به بند 

با در این تبادل باید. نوین هنرهاى نمایشى در جهان ضرورى است هاى متداول و سبکها و شیوهاسالمى و ایرانى و نیز آشنایى عالقمندان ایرانى با

عالى سازمان فرهنگ و ارتباطات  این تبادل در شورايدستورالعمل. نظر گرفتن ارزشها، اصول و شئون جمهورى اسالمى ایران صورت گیرد

  .خارجه تهیه و به تصویب خواهد رسیداسالمى و با همکارى وزارت امور
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 مورخ  459مصوب جلسه ـ آیین نامه ارزیابی وضع فرهنگی و علمی کشور از  12-4

24/12/1378   

  مقدمه

و به منظور ) 76/09/02دش مورخ /3603شماره (وظایف شورایعالی انقالب فرهنگی  6براساس بند 

تصویري روشن از روند تحوالت فرهنگی و علمی کشور ، در این آیین نامه ضمن تعیین اهداف و ارائه 

گستره ارزیابی هاي مورد نظر، اصول و روشهاي الزم براي دستیابی به ارزیابی واقع گرایانه از وضعیت 

  .فرهنگی و علمی کشور ارائه می گردد

  هدف هاي ارزیابی - 1ماده 

وضعیت فرهنگی و علمی کشور در قالب گزارش هاي ساالنه به منظور  نیل به تصویر واقعی از  -أ 

اطالع مردم و مسؤوالن از موقعیت و روند فرهنگی و علمی کشور در عرصه داخلی و بین 

؛اللملی

تشویق و ترغیب دست اندرکاران فرهنگی و علمی جمهوري اسالمی ایران و ایجاد رقابت مثبت   -ب 

؛و سازنده در انجام وظایف

اد راه کارهاي مناسب به شورایعالی انقالب فرهنگی براي رفع مشکالت و ارتقاي معیارهاي پیشنه  -ج 

؛فرهنگی و علمی در کشور

. ایجاد نظام هماهنگ ارزیابی فرهنگی و علمی با استفاده از همه تجارب و امکانات موجود کشور  -د 

  

  گستره ارزیابی -2ماده 

هاي دولتی و غیردولتی در عرصه فرهنگی و علمی به  ارزیابی وضع فرهنگی و علمی کشور شامل فعالیت

  :مفهوم وسیع است و در بخش هاي زیر انجام می شود

؛تعلیم و تربیت شامل آموزش قبل از دانشگاه و آموزش عالی  -أ 

؛علم و فن آوري  -ب 

، سینما ، فیلم وفرهنگ و هنر و ارتباطات شامل کتاب و کتابخانه ها، نشریات و روزنامه ها  -ج 

؛رهاي نمایشی، صدا و سیما، ارتباطات رایانه اي و میراث فرهنگیموسیقی و هن
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موضوعات خاص که حسب مورد به تصویب شورایعالی انقالب فرهنگی می رسد  -د 
3

 .  

  

 445، 78.4.1مورخ   444جلساتمصوب  –سیاستهاي مقابله با تهاجم فرهنگی از 13-4 

مورخ  452، 78.8.4 مورخ 451، 78.7.20مورخ  450، 78.5.12مورخ  447، 78.4.15مورخ 

  78.12.24مورخ 459و  78.10.14مورخ  455، 78.9.16ورخ م 453، 78.8.18

  مفهوم تهاجم فرهنگی 1-13-4

تهاجم فرهنگی عبارت است از تالش برنامه ریزي شده و سازمان یافته تمام یا بخشی از یک یا چند گروه 

براي تحمیل مبانی و اصول اجتماعی، باورها،  فرهنگی یا ملت یا جامعه یا تمدن و یا دولت، اجتماعی ـ

رفتارهاي مورد نظر خویش بر سایر گروهها و جوامع و ارائه اطالعات انبوه به ملتها  ارزشها، اخالقیات و

  .کنند کشورهایی بشود که از این حربه استفاده می... اقتصادي و منجر به تأمین سیاسی و

گیري و شیوه اطالع رسانی و تغییر در نظام  یمهدف از تهاجم فرهنگی کنترل فرآیند تصم 

سعی » مهاجم فرهنگی «شود، بدین ترتیب که  استیالي سیاسی و اقتصادي آنها می ارزشهاست که منجر به

اقتصادي، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فن آوري، به مبانی اندیشه و رفتار یک  کند با استفاده از برتري می

نفی و طرف آنها، زمینه حاکمیت اندیشه،  "تضعیف، تحریف و احیانا ملت هجوم آورد و با تجدید،

  . آورد ارزشها و رفتارهاي مطلوب خویش را فراهم

کاالهاي فرهنگی این گروه دو دسته است که یکی مصرف داخلی دارد و دیگري کاالهاي  "اساسا

تهاجم این نوع اخیر از دهد و در واقع در اثر  صادرات است که پوچ گرایی و فساد را رواج می مصرفی

توان به ویژگی  براي مثال می. یابد مقصد، فرهنگ مهاجم به این کشورها راه می کاالها در کشورهاي

این ترویج از طریق زور . کشورهاي مورد تهاجم منتقل نشده است اخالق کار اشاره نمود که هیچ گاه به

که انسان بر طبق آن به محرکهاي خارجی پاسخ است  گیري از قوانین بازتابهاي شرطی نیست بلکه با بهره

  .دهد می

                                                            
آیین نامه هیئت ": شوراي عالی انقالب فرهنگی تحت عنوان 9/12/1379مورخ  476است که عین مواد مذکور در مصوبۀ جلسۀ  الزم بذکر 3

  .نیز تکرار شده است "نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شوراي عالی انقالب فرهنگی
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بنابر این، تهاجم فرهنگی به مفهوم نفی هویت فرهنگی و ملی کشور مورد هجوم، براي برقرار کردن  

فرهنگی از طریق تغییر باورها، رفتارها، روشها و آداب و رسوم زندگی فردي و اجتماعی  سلطه فکري و

  .هنگ مهاجم خواهد بودفر آن ملت، منطبق با الگوهاي

  خرده فرهنگها 2-13-4

. گوید شناسی به آنها خرده فرهنگ می در درون هر فرهنگ الگوهاي متنوعی قابل مشاهده است که جامعه 

فرهنگ، فرهنگ بخشی از جامعه است که در عین اینکه با فرهنگ کل جامعه پیوند دارد داراي  خرده

نوع خرده فرهنگها که گاه توأم با تعارض با یکدیگر نیز هست ت. باشد خود نیز می ویژگیهاي منحصر به

هاي معنوي  اي از اندوخته اگر تمدن و مدنیت پذیري را مجموعه. باشد تواند زمینه ساز تهاجم فرهنگی می

شوند که اسباب گسست  از مدنیت و تمدن جامعه را شامل می و مادي جامعه بدانیم خرده فرهنگها بخشی

  .آورند می فرهنگی را فراهم

اسباب تهاجم  (افزاري یا ساختاري  ویژگیهاي تهاجم فرهنگی در جامعه داراي دو بعد سخت 

بعد کارکردي داراي دو بخش  .است) هاي بروز تهاجم فرهنگی شامل زمینه (کارکردي  و بعد) فرهنگی

  .شرح زیر داراي تقسیماتی است است که بخش دوم آن نیز به

  ـ خانواده 1

  :عبارتند از کهـ جامعه 2

  ).دختران، پسران (کودکان   -أ 

  ).دختران، پسران (نوجوانان   -ب 

  ).دختران، پسران (جوانان   -ج 

  .)مادران (جامعه زنان   -د 

  ).پدران (جامعه مردان   -ه 

در تعارض با یکدیگر عمل  "هریک از این زیر گروهها داراي خرده فرهنگهایی هستند که عموما 

توان در عدم دستیابی به عزم و  از طریق خرده فرهنگها را می پذیري تهاجم فرهنگی حوزه تأثیر. کنند می

  .وحدت ملی بازشناخت
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  تهاجم و تبادل فرهنگی  3-13-4 

تبادل و تعامل فرهنگی از جمله این . فرهنگ در وجه پویایی و خالقیت، کارکردهاي متفاوتی دارد 

د ویژه یک فرهنگ در برابر خوانیم وجهی خاص از کارکر آنچه ما تهاجم فرهنگی می  .کارکردهاست

در آن فرهنگ مهاجم با تالش براي تسلط بر فرهنگ مورد تهاجم، فرآیند  فرهنگ دیگر است ؛ وجهی که

  . کند می دو سویه تعامل را به کشمکشی مخرب بدل

کارکرد این فرآیند، با لحاظ تبیین یکی از ویژگیهاي مهم فرهنگها، یعنی تبادل و تعامل، بهتر شایان 

  .خواهد بود درك

ها و رفتارها از فرهنگهاي دیگر به وسیله  اي از اندیشه تبادل فرهنگی، آموختن و فراگرفتن انتخابی پاره

  .یک جامعه است  عموم افراد

در تبادل فرهنگی، هدف، بارور کردن و کامل نمودن فرهنگی ملی است، ولی هدف تهاجم -

، از بین بردن "ه رو نمودن آن و احیانافرهنگ دیگر و خود باخته و دنبال فرهنگی، تسلط بر

  .فرهنگ دیگر است 

تبادل فرهنگی با آگاهی و اراده است، ولی تهاجم فرهنگی با تحمیل خودآگاهانه یا ناخود -

  .شود آگاهانه انجام می

در تبادل فرهنگی، فرهنگها گیرنده عناصر مطلوب فرهنگی یکدیگرند، اما در تهاجم فرهنگی، -

ها، باورها و ارزشهاي خود را که در فرهنگ مورد تهاجم نامطلوبند، بر هنجار فرهنگ مهاجم

  .کند فرهنگ مورد تهاجم تحمیل می

شود، ولی تهاجم فرهنگی، با اتکاء به  تبادل فرهنگی، با اتکاء به نقاط قوت فرهنگها انجام می-

  .پیوندد مهاجم و نقاط ضعف فرهنگ مورد تهاجم به قوع می نقاط قوت فرهنگ

ینه شناسایی مرز میان تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی، چگونگی انتخاب و تعیین، اصول زیر، نقش در زم 

  :دارد محوري

  ـ اصل گزینش1

این سئوال از دیرباز فراروي اندیشمندان غیر غربی بوده است که در برابر فرهنگهاي بیگانه چه موضعی  

با نیت خدمت به مردم و  "اند، حتی بعضا بودهکرد؟ گروهی که شیفته فرهنگ جدید اروپایی  باید اتخاذ

اند و گروه دیگر،  چون و چرا و استحاله کامل در فرهنگ غربی را توصیه کرده بی کشور خویش، تسلیمی
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اند، اما راه صحیح آن است  نمودن خود در حصار جزمیت را توصیه کرده خزیدن به کنج انزوا و محبوس

خودي جذب کرد و در عین حال از آفات و ناهنجارهاي  نگکه آنچه مفید و مثبت است را به فره

باید براساس معیارهاي ارزشی فرهنگ خودي  تشخیص خوبها و بدها نیز،. فرهنگهاي دیگر پرهیز نمود

  . سنجیده شود

تواند ارزشهاي منحطی  فرهنگ خودي نیز می البته آنچه در فرهنگ خودي قابل ذکر است، اینکه در

مضحک سعی داشت نشان دهد که  یم قبل نیز از طریق برخی اقدامات ظاهري ورژ. وجود داشته باشد

  .حافظ فرهنگ خودي است

  ـ اصل تحصیل و جذب 2

تواند نقشی مؤثر در بالندگی و رشد فرهنگ  هاي دیگر، به تنهایی نمی هاي مثبت فرهنگ گزینش ویژگی 

پس از . پذیر خواهد ساخت آسیب طرف دیگر، اتکاري صرف به گزینش مزبور، فرهنگ را از. ایفا کند

دیگر، باید آن جزء تجزیه و تحلیل و سپس سنخیت آن با فرهنگ خودي  گزینش یک جزء فرهنگ

  .فرهنگ خودي ثبوت و قرار یابد سنجیده شود، تا بتواند در مجموعه

  ـ اصول تولید فرهنگی 3

بالنده است که عالوه بر یعنی فرهنگی . سومین اصل در نظریه تعامل فرهنگی، تولید فرهنگی است 

صرف » واکنشی «در این مقام، فرهنگ از حالت . نیز باشد» سئوال ساز «، »سئواالت موجود «پاسخگویی به

  .کند صعود می» کنشی «خارج و به جایگاه

یابیم که تعامل، گزینش صرف یا تسلیم در برابر  با توجه به سه اصل فوق در تعامل فرهنگی، در می 

نیست، بلکه فرآیندي است که در آن، فرهنگ خودي با توجه به غناي درونی خویش و با  فرهنگ بیگانه

خود، جزئی از فرهنگ بیگانه را گزینش و تحلیل کند و آن را در قالب یک باز  در نظر داشتن نیازهاي

ا ماهیت خود، به کار میگیرد؛ اما اگر هر یک از این سه اصل و ی تولید فرهنگی، همگون و هم سنخ با

فرهنگی فرهنگ بیگانه در این دادوستد اعمال و حاکم  جملگی از جریان تعامل خارج شوند و قدرت

  .نامیم می» فرهنگی تهاجم یا هجوم «گیرد که آن را  اي شکل می شود، پدیده

ارزشها، مبانی،  (فرهنگ مهاجم، فرصت گزینش، شناخت و تجزیه و تحلیل مواد تشکیل دهنده خود  

دهد، بلکه با برخورداري از قدرت تهاجمی خود، ارزشها و  به فرهنگ مورد هجوم نمی را ...)معیارها و
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کند، که گاه حتی در حیطه سرزمین خودش نیز فاقد مطلوبیت و مشروعیت  می معیارهایی را بر آن تحمیل

  .است 

ولی هجوم فرهنگی، . تعامل فرهنگی، عاملی در جهت رشد، شکوفایی و غنی شدن فرهنگهاست 

کند و  معیارهاي مذهبی و ملی فرهنگ مورد هجوم را از ساخت آن زدوده و یا تضعیف می رزشها وا

  .سازد و متضاد با گذشته جانشین می فرهنگی با ارزشهاي مغایر

هدف هجوم فرهنگی، کمرنگ کردن و در صورت امکان، هدم و نابودي باورها و ارزشهاي  

در حالی که تعامل فرهنگی، غناي فرهنگهاي متعامل . است ارزشهاي مورد نظر خویش فرهنگی و جانشینی

بخشد و آنها را  نمودن فرهنگها با یکدیگر، افقهاي دید آنها را وسعت می دهد و با آشنا را افزایش می

هاي مطلوب در بخشهاي اساسی، فرهنگ مورد  ایجاد دگرگونی تهاجم فرهنگی با انگیزه. سازد رساتر می

  .گیرد صورت می) کردارها رها، ارزشها، گرایشها، رفتارها وشناختها، باو (تهاجم 

هاي دیگر خارج شود و از راههاي اعمال  بنابر این، هنگامی که فرهنگی از وجه تعامل با فرهنگ 

غالبیت سیاسی یا اقتصادي و در نهایت با قدرت فرهنگی سعی در تحمیل ارزشهاي خود به  قدرت، چون

  . نامند می» تهاجم فرهنگی «رهنگ غالب را کارکرد ف فرهنگ دیگر نماید،

اگر مصداق یک تهاجم استیالي . است هدف تهاجم و ترویج بخشی منحط و غیر کارآمد از فرهنگ

  .اسالم مسلمین انجام دادند فرهنگی برتر بر فرهنگی منحط باشد، پسندیده است، مانند آنچه در صدر

  مراحل و ابعاد تهاجم فرهنگی  4-13-4

  ملتهاـ شناخت 1

 طبیعی است که نفوذ در هر جامعه و بهره برداري بیشتر و بهتر از آن و تربیت هر ملت به صورت دلخواه، 

مستلزم شناخت زبان، تاریخ و جغرافیا، آداب و رسوم آن جامعه و آگاهی از روحیات و خصلتها و باورها  

اهداف خود مجبورند وضع گذشته از این رو کشورهاي سلطه گر براي پیشبرد . آن ملت است و اعتقادات

نظر را مطالعه کنند و در این راه از علوم گوناگون به خصوص علوم اجتماعی و  و حال جوامع مورد

  .شناسی بهره جویند جامعه

اند که براي گشودن زمینه تسلط بر ملتها باید در وهله اول فرهنگ  مهاجمان فرهنگی به تجربه دریافته 

این . د و شناخت جامعه شناسانه و روان شناسانه قوي از مردم آنها به دست آورندمطالعه کنن آن جوامع را
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طلبی و فرهنگ ستیزي نظام سرمایه داري است، که در رأس  ترین شناسه توسعه اصلی  ویژگی تهاجم،

  .ملل، فعال است مهاجمین به فرهنگ سایر

  ـ بی هویت کردن و از خود بیگانه ساختن ملتها2

ها وابستگی به فرهنگ سرمایه داري را بپذیرند و تقلید و پیروي از الگوهاي آن را از براي اینکه ملت

ناپذیر زندگی خود بدانند، الزم است که احساس کنند خود چیزي ندارند و یا آنچه  اجتناب ضروریات

وي شود، دست نیاز به س این خود کم بینی و احساس نیازمندي سبب می. است ارزش و غیر مفید دارند بی

جبران عقب ماندگی و رسیدن به قافله تمدن، فرهنگ سفارشی آنها  دنیاي سرمایه داري دراز کنند و براي

اعتبار ساختن فرهنگ بومی و از  سرمایه داري اقدام به بی لذا براي ایجاد آن احساس و نیاز، نظام. را بپذیرند

گیرد  راهها و ابزارهاي گوناگونی بهره می هدف از کند و براي دستیابی به این خود بیگانه ساختن ملتها می

  :که مهمترین آنها به قرار زیر است

  تضعیف باورها و اعتقادات مذهبی -الف 

. دهد بینی، رفتار و افکار انسان را شکل می که مجموعه جهانرفتار انسان، محصول اندیشه و بینش اوست

کند و  ادات و باورهاي مذهبی خویش رفتار میبینی اعتق مسلمان براساس جهاندر جامعه اسالمی هر فرد

.ها را تضعیف و تخریب نماید فرهنگی درصدد است این باورها و اندیشهمهاجم

  ارزش ساختن ارزشهاي اخالقی و ترغیب به رهاشدن از قیود بی -ب

ا ها و نظریاتی که مبانی و ریشه ارزشها و اخالق ر راه طرح و ترویج اندیشهمهاجمان فرهنگی از

اخالقی که بودن ارزشهاي قید و نسبی گرایی، آزادي بی طلبی و مصرف دنیاگرایی، رفاه:مانند سوزاند می

فحشا از طریق تیاتر، سینما، گیرد و همچنین با گسترش فساد و معموال با ابزار هنري و ادبی انجام می

.را از جوامع بزدایند تا عمال اخالقاند تلویزیون، ماهواره و مجالت و نظایر آن، تالش کرده

  تحقیر و تحریف تاریخ  -ج

اصالت آن هر جامعه ریشه در تاریخ آن جامعه دارد و تاریخ هر ملت ، شناسنامه و حافظ هویت وفرهنگ

دلخواه خویش، دست گران براي به اجرا درآوردن مقاصد خود و تحمیل فرهنگ از این رو سلطه. است

تمدن وتاریخ خود  بتوانند این ملتها را بیدر این راستا تا جایی که. زنند به تحقیر و تخریب تاریخ ملتها می

خبر  کنند و د رحالی که مردم جوامع از تاریخ خود بی معرفی میرا داراي تمدن باستانی و باسوابقی روشن
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دهند و چنین القا اند، آموزش تاریخ خود را براي آنان ضروري و مهم جلوه می توجه بیو یا به آن

شایسته نیست مورد کنند که چون تاریخ آنها اهمیتی ندارد و در تمدن و پیشرفت نقشی نداشته است، می

تحت سلطه، تاریخ و قهرمانان به همین علت کودکان و نوجوانان جوامع. مطالعه و آموزش قرار گیرد

ان و دانشمندان و ش هاي عطف تاریخی نقطهشناسند، ولی از تاریخ و گر را به خوبی می کشورهاي سلطه

.اطالعی داشته باشند، نادرست و نامنظم استقهرمانان جامعه خود اطالعی ندارند و اگر هم

توانند آن را از مردمش بستانند،  تاریخ ملتی به قدري پرآوازه است که نمیطلبان اگر دریافتند که سلطه

از دهند تا هم و با عظمت نشان میاهمیت آن را م زنند و بخشهاي کم تحریف تاریخ آن ملت میدست به

  .قسمتهاي مهم و اصل تاریخ خود غافل بمانند

  ملیتخریب و نفی هویت-د

دادن اقوام و یا  هویت جلوه بی. شوند پیوندهاي ملی و بومی سبب پایداري جامعه وایجاد هویت واحد می

آورد و هویت ملی  فراهم می پیوندهاي اجتماعی رازبانی، موجبات گسستگی -هاي فرهنگی  ایجاد تفرقه

هاي گوناگون این ویژگیها را از هم  کنند به روش شمنان سعی مید. سازد دار می و فرهنگی را خدشه

هاي اخیر ایجاد  یکی از ترفندهاي قدیمی مهاجمان در سده. یکدیگر قرار دهندمتمایز و در مقابل

از تقویت جریانهاي انحرافی و نیز حمایت آنان با ایجاد و. اي و مذهبی است قومی، قبیلههاي تفرقه

وحدت و و اجتماعی سعی در برهم زدن هاي اقتصادي، فرهنگی، سیاسی هاي وابسته در زمینه تشکل

  .یکپارچگی جامعه دارند

  خوديهاي تخریب الگوها و اسوه -ه

الگوها هر چه . ندنیازمند الگویها و به ویژه جوانان براي تنظیم چگونگی حیات فردي و اجتماعی انسان

جامعه از همسویی و هماهنگی بیشتري برخوردار بیشتر با فرهنگ خودي سازگار باشند، رفتار اجتماعی

نیاز، سعی در تخریب الگوهاي مذهبی و ملی دارند و تالش مهاجمان فرهنگی با درك این. خواهد شد

هاي ي تلویزیونی و سینمایی، برنامهامکانات و ابزارهاي تبلیغی ، نظیر فیلمهاکنند با استفاده از می

فرهنگ اي، کتب و مجالت و نشریات و حتی تبلیغات تجاري و اقتصادي، الگوهاي منطبق با ماهواره

به ویژه جامعه تاریخ جوامع اسالمی. خویش را بسازند و در بین گروههاي مختلف جامعه رواج دهند

توانند  به نوبه خود میارزاتی است که هر یکشیعی ایران، مملو از شخصیتهاي علمی، اجتماعی و مب
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جوانان از نوع و طرح لباس، آرایش مو، الگوپذیري بعضی از. اي براي جامعه باشند الگوهاي سازنده

.اي از هجوم فرهنگی بیگانه است غیره، نمونهرفتارهاي اجتماعی، لوازم مصرفی بیگانگان و

  بیگانهترویج خط و زبان - و

از طریق این دو . روند شمار میمود از هویت ملی هر جامعه و عامل پیوند اجتماعی بهخط و زبان، دو ن

خط و زبان . یابند فرهنگی از نسلی به نسل دیگر انتقال میشوند و مواریث وسیله ارتباطی، پیامها مبادله می

هنگ اسالمی ادب بشري است، طی قرون متمادي و بیش از هزار سال با فرفارسی که خود یکی از مفاخر

اعتبار کردن این میراث مهاجمان فرهنگی سعی در بی. ایرانی یافته است -اسالمی در آمیخته و هویت

کشورهاي از این رو تالشی که در بعضی از. گرانبها دارند و درصدد ترویج خط و زبان خویش هستند

هاي  حذف واژه. زمینه استینگیرد، در هم هاي بومی صورت می منطقه به منظور محو آثار فارسی از زبان

. زمان گذشته را نباید اتفاقی تلقی کردهاي انگلیسی و فرانسوي به زبان فارسی در عربی و تزریق واژه

ها و اصطالحات بیگانه در گفتگوها و مکتوبات،  از واژهاي سعی دارند با استفاده متاسفانه کماکان عده

در کنار این خطر باید به این مسیله نیز وقوف داشت که . دهند دشمن را رواجدانسته یا ندانسته این ترفند

  .معاصر زبان انگلیسی یک زبان علمی استدر دنیاي

  مردمتحقیر استعدادها و توان  -ي

دست نیاز به سوي بیگانه دراز اگر مردم نیرو و استعدادهاي خدادادي خود را بشناسند و باور کنند، دیگر

ها و  بماند و این احساس نیاز تداوم یابد، تواناییي اینکه این دست همیشه درازدشمنان برا. نخواهند کرد

.کنند را تحقیر و در بسیاري موارد سرکوب میاستعدادهاي مردم و به ویژه جوانان

  ودینتعارض علم -چ

نمودن از مبانی مهاجمان فرهنگی براي القاي شبهات عقیدتی، بزرگنمایی مشکالت فکري، غافل

دیگر و در نتیجه نگري از یک سو و تحجرگرایی از سوي لی و منطقی، ترویج سطحیاستدال

دار سازند و  اسالمی را خدشهپذیري عقیدتی و جز آن، در تالشند تا ارزش تعالیم و باورهاي آسیب

جدید نسل جوان در عصر حاضر ناتوان جلوه فرهنگی -تعلیمات آن را در پاسخگویی به نیازهاي فکري 

  .دهند
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دینناکارآمد نشان دادن-ن

اي  که شبهه» است ناکارآمد بودن دین درامر حکومت« یکی از شبهات عقیدتی، مطرح کردن مسیله 

مکتب اسالم، دین و دولت، که در حال آن. قدیمی و نشات گرفته از تفکر جدایی دین از سیاست است

.در تفکر غربی، انکار شده استهاند؛ مالزمتی ک و دین مالزم وقریندنیا و آخرت همانند عقل

به . مقاطع و به ویژه در صدر اسالم، یکی بوده استدر اسالم ، رهبري دینی و سیاسی در بسیاري از

اسالمی در خصوص تامین نظم و آرامش و تنظیم روابط خصوص که عالوه بر وظایف اساسی دولت

امعه نیز بر عهده حکومت اسالمی نهاده روحی و سعادت معنوي جاجتماعی، فراهم آوردن مقدمات تعالی

اصطالح سکوالر به معناي روزگار و دنیاست و در اندیشه تمدن غربی به (اما سکوالریسم. شده است

آن که پس از. ارتباط با مسایل دینی و اخروي باشد شود که مربوط به این دنیا بوده و بی میتفکري اطالق

صحنه تفکر را در گرایان جدید ت و طبقه روشنفکران و علمغرب با حاکمیت کلیسا به منازعه پرداخ

اجتماعی قرار گیرد و در مسایل دست گرفتند، این طرز فکر که کلیسا باید خارج از صحنه فعالیتهاي

نام مکتبی شد که مذهب را از » سکوالریسم «از آن پس. سیاسی و دولتی مداخله نکند، گسترش یافت

بیتی و سیاسی را هاي فردي، بلکه نظام قضایی، اجتماعی و تر جنبهیی نه تنهااین جدا. داند سیاست جدا می

به صورت ابزاري ، ایده جداییدین از سیاست، یا ناکارآمد بودن دین در امر حکومت ، .)دگیر نیز در برمی

واج اندیشه را رکند و غربزدگان در کشورهاي مسلمان و به ویژه ایران نیز، همین القاء و تبلیغ میرا

  .اند داده

   تحمیل فرهنگ  4-13ـ3

بدیهی است مردمی که از فرهنگ خود دور شوند و یا از انتساب به فرهنگ و تمدن و تاریخ خود احساس  

که . کنند، در پذیرش و قبول هویت فرهنگی جدید آمادگی بسیار دارند؛ در این هنگام است حقارت

وناگون و به وسیله تبلیغات فراوان و ظاهري آراسته و دلخواه خود را با وسایل گ مهاجم فرهنگی، فرهنگ

تدریج، مردم با ارزشها، معیارها و عقاید مورد نظر او خو بگیرند و  گستراند تا به فریبا در بین مردم می

ابزارهایی که دشمن به این منظور از آنها استفاده  فرهنگ وارداتی در آنها پدیدار شود؛ اهم روشها و

  :از کند، عبارتند می

  

  آموزش  -الف
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واسطه خویش را در سایر  سردمداران تمدن و فرهنگ غرب، پس از آنکه حضور مستقیم و بی 

گسترش نفوذ و سلطه اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، ممکن و مقدور ندیدند، سعی  کشورها، به منظور

ه پذیري را به آنان ملتها برگزینند و مسؤولیت فراهم آوردن زمینه سلط کردند نمایندگانی از بین خود

پس  "آنان که معموال. دار این وظیفه شدند جهان سوم عهده واگذار کنند که اکثر غربگرایان خود باخته در

شدند،  آوري برتر غرب می مقهور پیشرفت و فن از مسافرت به غرب و تحصیل و حشر و نشر در آن دیار،

از طرف دیگر، درپی . گشتند می بدیلپس از بازگشت به کشور خویش به بلندگوي فرهنگ بیگانه ت

تجربی از غرب، به علت  پذیرش باورهاي علمی، به ویژه باور برتري دانش تجربی و همچنین اخذ دانش

تحصیل دانش  هاي هاي دستیابی به دانش قدیم، شیوه هاي تحصیل دانش جدید با شیوه ناسازگاري شیوه

الگوهاي یاد شده، هم . هاي جدید مطرح و فراگیر شدقدیم مورد انتقاد قرار گرفت و به دنبال آن الگو

هاي آموزش، اشاعت یافت و کمک مؤثري به تحقق و شکل گیري  نظر سازمانی و هم از نظر شیوه از

  .فرهنگی نمود پدیده تهاجم

  تبلیغات  -ب

. ایم غه نکردهاگر تبلیغات را مهمترین سالح نظام سلطه به منظور نفوذ فرهنگی در جوامع بدانیم، چندان مبال 

امروز . توان دریافت تبلیغات را از حجم عظیم سرمایه گذاریهایی که در این زمینه شده است، می اهمیت

ترین دستاوردهاي صنعتی براي تبلیغات رنگارنگ  شناسی و پیشرفته آخرین پیشرفتهاي روان سلطه طلبان از

فضاي پیرامون کره زمین را احاطه  اي همچون تار عنکبوت، هاي ماهواره شبکه .جویند خود سود می

از سوي . دهند کوهی را کاه و حق را ناحق و ناحق را حق جلوه می با تبلیغ، کاهی را کوه و. اند کرده

هاي رادیویی و  طریق خبرگزاریهاي خارجی و شبکه هاي خبري از دیگر، پخش یک سویه گزارش

هاي تلویزیونی  ها و کارتون مجموعه وتلویزیونی سراسري غربی، نمایش مداوم فیلمهاي سینمایی 

زندگی فریبنده جوامع  هاي امریکایی، اروپایی و ژاپنی و نظایر آنها، در انتقال نمادها و ارزشها و شیوه

  .کنند هاي اصلی را ایفا می سرمایه داري، نقش

  ارتباطات  -ج

به واسطه این . استآوري در عرصه ارتباطات رخ داده  در قرن حاضر، چشمگیرترین پیشرفتهاي فن 

توانند در کمترین زمان ممکن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و بر روي  بشر به آسانی می ها افراد پیشرفت

هاي ارتباطی را  این ویژگی، رسانه. تأثیر بگذارند و آن را دگرگون سازند افکار و شکل زندگی یکدیگر
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طه آن بر ذهن و دل انسانها تسلط پیدا کنند و تعیین تا به واس ابزار دست مهاجمان فرهنگی قرارداده است،

اي مطلع شوند، چه بپوشند، چه  از چه واقعه کنند که انسانها باید به چه فکر کنند یا به چه فکر نکنند،

پیرامون محل زندگی خود اطالع   در حالی که مردم جهان سوم از وقایع. بخورند و چگونه زندگی کنند

. به خوبی آشنا هستند اي جمهوري امریکا و هنرپیشگان هالیوود و خوانندگان غربیندارند، با نامهاي رؤس

ارتباطی، مانند  آوري به واقع، بمباران خبري و تبلیغی بدون وقفه با استفاده از دستاوردهاي پیشرفته فن

اعتقاد  یمان وماهواره و ویدئو، بسیاري از مردم کشورهاي غیر پیشرفته را از هویت خود بیگانه کرده و در ا

از طریق دو دسته اطالعات جاري . هاي خودي، خلل وارد ساخته است ها به فرهنگ بومی و سنت آن

این امر گاه حتی مسئوالن یک کشور را نیز  گیرد میهاي ملی مداخله صورت  گیري تاریخی در تصمیم و

مسئول احساس آزادي و کند که به نفع خود است و در عین حال  هایی هدایت می گیري تصمیم به سمت

مکان بارز آن رویکرد مسئولین فرهنگی جامعه ما نسبت به موسیقی . نماید انسانی نیز می استقالل و کرامت

  .است » پاپ «

  انتشارات   - د

شود، اهمیت و تأثیر آن را در  انبوه انتشارات گوناگونی که در صدها هزار نسخه چاپ و منتشر می 

تأثیر تبلیغات غیر مکتوب یا شفاهی بر مخاطبان فوري . دهد م نشان میعمومی مرد گیري فرهنگ شکل

. خوانندگان، نفوذي دیرپا و ماندگار دارد و به همین لحاظ اهمیت بیشتري نیز دارد است، ولی انتشارات بر

نظر در قالب داستانهاي شیرین و جذاب درآید و با کیفیت مطلوب و  تواند مفاهیم مورد در این روش می

توان به انتشار  براي نمونه می. مندان قرار گیرد اختیار عالقه ها و طرحهاي زیبا و با تعدادي وسیع درعکس

هاي  انواع برگه. زبانهاي متفاوت اشاره کرد هاي گوناگون و با در طرحها و اندازه» آیات شیطانی «کتاب 

و القاي فرهنگ بیگانه است ؛  نفوذ شوند، یکی دیگر از ابزارهاي تبلیغاتی که همراه کاالها وارد کشور می

یعنی ورود کاالهاي  .اولین تأثیر منفی آن ورود تعداد زیادي واژه و اصطالح بیگانه به زبان فارسی است

  .خارجی به خود خود، حامل فرهنگ بیگانه است 

  تحقیقات  -ه

دهند، همواره به  پژوهشهایی که کشورهاي غربی درباره جوامع شرقی به ویژه جوامع اسالمی انجام می

حقایق و خدمت به جهان اسالم نیست، بلکه بسیاري از این پژوهشها براي شناخت نقاط قوت  منظور کشف

از این روست که گاهی بودجه تحقیقاتی . و یافتن راههاي نفوذ و رخنه در آنهاست و ضعف این جوامع
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نه دانشگاهها و مراکز علمی، بنابر شود،  نظامی یا سیاسی پرداخت می مستشرقان از طریق مراکز دفاعی و

( ) القاي فرهنگ بیگانه، انتشار نتایج بعضی از این پژوهشها ترین راههاي این یکی از بهترین و مطمئن

  .توسط مهاجمان فرهنگی است 

  عوامل درونی سلطه پذیري فرهنگی یا پذیرش تهاجم فرهنگی  14-4

تنویر افکار و رشد . ناپذیر است طبیعی و اجتنابتبادل و برخورد فرهنگی بین جوامع مختلف، امري  

اي از درون تهی و  ولی اگر جامعه. جامعه، در پرتو تبادل فرهنگی با دیگران قابل حصول است فرهنگی

  .شود فرهنگی تبدیل به تهاجم فرهنگی می پذیر شد، تبادل آسیب

سلطه پذیري را فراهم  زمینه ضعف و ناتوانی و آسیب پذیري در درون فرهنگ هر جامعه است که  

مرتفع کرد تا زمینه  عوامل درونی سلطه پذیري اعم از فرهنگی و غیر فرهنگی را باید شناسایی و. سازد می

فرهنگی  به طور معمول خالء فرهنگی و فکري زمینه مساعدي براي تهاجم. پذیري به حداقل برسد آسیب

الب اسالمی نتواند نیازهاي فکري و اگر اندیشه اسالمی موجود و دستاوردهاي فکري انق. است

افراد جامعه به ویژه نسل جوان و تحصیل کرده و تشنه حقیقت و انسانیت را پاسخ دهد، میدان  فرهنگی

ن توان در سه حوزه کال عوامل درونی آسیب پذیري را می. شود تبلیغی غرب باز می براي هجوم فکري و

  :ي کردبند اجرا دسته نظري و ساختاري و برنامه ریزي

  پذیریهاي ناشی از مشکالت نظري  حوزه اول ـ آسیب

نظران غیر حکومتی و  آسیب پذیري در فهم و درك مسائل فرهنگی و هنري بین صاحب-1

  ؛هاي فرهنگی جامعه شده است موجب تعارض در معیارها و ارزش مسئوالن نظام که

  ؛یشه ملیعدم تعمیق بینش، دانش و تربیت دینی به عنوان مبانی فرهنگ و اند-2

  ؛تعارض نظریه فقهی در مرجعیت با نظریه مرجعیت حاکم-3

  ؛هاي مختلف عدم تبیین دقیق و همه جانبه اندیشه-4

پاسخ ندادن استادان و صاحبنظران حوزه و دانشگاه و مراکز تحقیقاتی به نیازهاي نظري و -5

  ؛فکري جامعه

م، تئاتر، ادبیات، فیل (عدم تبیین مبانی و سیاستهاي اصولی نظام در عرصه فرهنگ و هنر -6

  ؛)غیره موسیقی، نقاشی و
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  ؛تفکر انفعالی جامعه علمی و فنی کشور در برابر غرب و تأثیرپذیري فرهنگی ناشی از آن-7

  ؛وجود بنیانهاي فکري مبنی بر نا کار آمدي نظام حکومت مبتنی بر دین-8

  ؛عدم شناخت دقیق و عمیق غرب در ایران و روي آوردن به سطوح ظاهري آن-9

  ؛ریزي حال و آینده توجهی به گذشته تاریخی کشور در مسیر شناخت و برنامه بی-10

مند معرفتی بین حوزه و دانشگاه در جهت حل مشکالت فکري و بینشی و  عدم ارتباط نظام-11

  .عقیدتی

فرهنگی، اجتماعی، سیاسی،  (هاي ساختاري  پذیریهاي ناشی از اشکاالت یا ویژگی حوزه دوم ـ آسیب

  )اقتصادي

  ـ فرهنگی الف  

  ؛فقدان الگوي فرهنگی در سطوح مختلف فرهنگی-1

  ؛هاي جدي در نظام تعلیم و تربیت وجود ضعف-2

هاي فکري با ارزشهاي دینی و دامن زدن به  یکسان پنداري عملکرد مدیران، روحانیون و اسوه-3

؛عمومی این باور در نگرش

  .جامععدم وجود الگوي تبیینی براي تعمیق ارزشها و باورهاي دینی در -4

.  

  ب ـ اجتماعی 

  .نارسایی در گستره عدالت اجتماعی-1

  .گرایی در تحقق و تأمین ایده آلها و آرمانها بدون توجه به واقعیات موجود مطلق-2

  .ناهمگونی نهادهاي اجتماعی و تداخل در وظایف-3

  .فقدان پیوند مستحکم بین نهادهاي اجتماعی و اقشار گوناگون مردم-4

  .جوان بودن جمعیت کشور-5

  ـ اقتصادي ج 

  ؛نارسایی در گستره نظام اقتصادي مبتنی بر دین-1

  ؛اي در فرآیند نوسازي اقتصادي عدم توجه به اقتصاد بومی و منطقه-2

  .نارسایی در رویکرد اقتصاد فرهنگ و هنر کشور-3
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  دـ سیاسی 

  ؛آمیختگی مصالح فرهنگی نظام با منافع گروهها-1

  ؛نگ ملی در تاریخ کشورها از طریق سیاسی بر فره تسلط بعضی خرده فرهنگ-2

  ؛هاي سیاسی گیري کم توجهی به نظرات مردم در تصمیم-3

هاي مختلف سیاسی در مجموعه طرفداران  گرایش (نقش تخریب متقابل جناحهاي سیاسی -4

  ؛اجماع مرکب بر ناتوانی و نا کار آمدي و حتی فریبکاري نظام است اش که نتیجه) نظام

و تضعیف فضاي اعتدال و عقالنیت و ) ي افراطیها قطب (قطبی شدن فضاي سیاسی کشور -5

   .صمیمیت

  اجرا -ریزي آسیب پذیریهاي ناشی از اشکاالت برنامه-حوزه سوم 15-4

  ؛فقدان نظام ارزیابی عملکرد فرهنگی دستگاهها و نهادهاي رسمی و غیر رسمی -1

  ؛عدم توجه به سیاستهاي مصوب فرهنگی نظام جمهوري اسالمی-2

  ؛نظام برنامه ریزي کشور کم توجهی به فرهنگ بر-3

  ؛عدم شناخت کافی از نیازهاي فرهنگی جامعه-4

  ؛عدم توجه به نیازهاي فرهنگی مناطق مختلف کشور در برنامه ریزي فرهنگی-5

  ؛توزیع نامناسب امکانات فرهنگی-6

  ؛کم توجهی به نیازهاي طبیعی و جدید جامعه به ویژه طبقه جوان در برنامه ریزیهاي فرهنگی-7

هاي مذهبی، فعالیتهاي  مانند کانونها و هیأت (توجه به نهادهاي فرهنگی سنتی  تضعیف یا عدم-8

  ؛عدم جایگزینی نهادهاي جدید و) محلی مذهبی

  ؛عمیق سیاستهاي فرهنگی دوران گذشته و به ویژه دوران پهلوي  "وجود آثار نسبتا-9

  ؛تغییرات مکرر در سیاستگذاري و جهت گیریهاي سازمانی-10

.عدم جلوگیري از آثار مضر آن در فرهنگ خودي فرآیند جهانی شدن و-11

  سیاستهاي مقابله با تهاجم فرهنگی  16-4

  الف ـ سیاستهاي کلی 

  ؛ـ مشخص کردن نقاط تهدید و مورد هجوم1
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  ؛ـ تعمیق شناخت و باور دینی2

  ؛ـ اصالح رفتار مدیران3

  ؛رسوخ در قلوب افرادـ ترویج و گسترش معرفت و ارزشهاي اسالمی ـ ایرانی و انقالب اسالمی و 4

هاي مناسب براي شناسایی، هدایت استعدادها و حمایت از خالقیتهاي انسانی و کوشش  ـ ایجاد زمینه5

  ؛هاي مختلف شدن روحیه ابداع هنري و نوآوري در حوزه براي شکوفا

  ؛ـ تالش هرچه بیشتر براي برقراري عدالت اجتماعی6

  ؛هر اسالم و انقالب اسالمیـ اهتمام به آراستگی سیماي جامعه به مظا7

  ؛هاي توسعه کشور ـ رعایت اصول و ارزشهاي اسالمی ـ ایرانی در برنامه ریزي8

  ؛هاي فرهنگی نهادها و دستگاههاي فرهنگی کشور ـ ساماندهی و هماهنگ کردن فعالیت9

  ؛ـ تالش در جهت قانونمندي بیشتر در فعالیتهاي فرهنگی و معنوي 10

آوري مناسب روز  گیري از فن شد کمی و کیفی و آثار و خدمات فرهنگی و بهرههاي ر ـ ایجاد زمینه11

  ؛فعال کردن عناصر فرهنگ و پویا سازي و

  ؛ـ فراهم آوردن امکان استفاده بهینه از آثار و خدمات فرهنگی براي عموم مردم 12

  ؛ـ گزینش و اولویت بندي بخشهاي مورد تهاجم13

  ؛هاي محلی ن احترام به آداب و رسوم و فرهنگـ تحکیم وحدت و همبستگی ملی ضم14

  ؛ها ـ اهتمام به اطالع رسانی صحیح و بارور کردن اوقات فراغت جامعه از طریق رسانه15

  ؛ـ احیاء و حمایت از نهادهاي فرهنگی مردمی16

  ؛ـ توجه به بخش فرهنگ در نظام کلی برنامه ریزي توسعه کشور17

  ؛تها، معیارها و ضوابط فعالیتهاي فرهنگی در بخشهاي مختلفـ ارزیابی و بازشناسی مستمر سیاس18

  ؛ـ اهتمام نسبت به معرفی شخصیتهاي تاریخی اسالمی و ایران19

  ؛ـ توجه به کارآمد بودن دین در امر حکومت و مبارزه با تفکر جدایی دین از سیاست20

م اسالمی و ایرانی و آگاهی ـ افزایش شناخت و مطالعه دقیق در زبان، تاریخ، جغرافیا، آداب و رسو21

  ؛ها ریزي فرهنگی مبتنی بر واقعیت گرایشها و باورهاي مردم کشور براي برنامه از روحیات و

ها و بیان هنري در ترویج مفاهیم و  ـ توجه به اهمیت و نقش ابزارهاي هنري و به کارگیري شیوه22

  ؛ایرانی و تعمیق و اصالح فرهنگ عمومی معارف اسالمی،
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  ؛هاي مناسب براي آحاد جامعه ئه الگوها و سرمشقـ ارا23

  ؛ـ گسترش فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر24

  ؛ـ تکیه بر نیروهاي مؤمن و متعهد آموزش دیده فرهنگی25
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  ؛ـ مشارکت و بسیج مردمی براي رسیدگی به مشکالت فرهنگی27

هاي غیر  ها و فعالیت ـ هماهنگی بین ارگانها و نهادها براي جلوگیري از تأثیر منفی بعضی از برنامه28

  ؛فرهنگ فرهنگی مؤثر و

  ؛ـ توسعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی در کشور29

  ؛گیري از امکانات جهان اسالم و دنیاي شرق براي تقویت خود و مقابله با تهاجم ـ شناخت و بهره30

  ؛ـ ایجاد توافق بر روي ابعاد فرهنگ اسالمی31

ـ توجه و اطالع رسانی به شخصیتها و گروههاي مرجع نسبت به پیامدهاي نامطولب مواضع و رفتار 32

  ؛آنان

ـ اولویت بخشیدن به اصل مهم پاسخگویی منطقی و با سعه صدر به پرسشها و ابهامات، به جاي 33

  ؛یا ارزشی تخطئه سیاسی

  اجرایی ب ـ راهبردهاي 

  ـ جوانان 1

و مبانی انقالب ) ره (آشنا ساختن جوانان به افکار و آراء و دیدگاههاي حضرت امام خمینی   -أ 

  ؛اسالمی

  .تعمیق بینش نسل جوان در مواجهه علمی با فرهنگها و مظاهر تمدن و تبادل و اشاعه فرهنگی  -ب 

لتها و تمدنها و وجوه هاي مثبت فرهنگی اقوام و م تالش در جهت آشنا ساختن جوانان با جنبه  -ج 

  ؛افتراق آن با فرهنگ خودي اشتراك و

شناسی در مراکز علمی و دانشگاهی و هدایت  شناسی و ایران تشویق جوانان نسبت به امر اسالم  -د 

  ؛در حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی تالشهاي آنان

  ؛اهتمام نسبت به معرفی منابع اصیل فرهنگی اسالم و ایران به جوانان  -ه 
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، اصالح، تصحیح و تنقیح متون و منابع و مآخذ علمی و فرهنگی اسالم و ایران نقد و بررسی  -و 

  ؛استفاده علمی نسل جوان جهت تسهیل امر

نیاز سنجی و بررسی تقاضاهاي فرهنگی جوانان و پاسخگویی مناسب به آن از طریق ارائه   -ز 

  ؛الگوسازي مناسب

  ؛و تعارضه افکارتقویت تفکر و تعقل و قدرت نقادي و انتخاب در عرصه تالقی   -ح 

ها و فعالیتهاي فرهنگی و اصالح  فراهم آوردن امکان حضور فعال و مشارکت جوانان در برنامه  -ط 

  ؛هاي نسل جوان ها و شایستگی مبنی بر اعتماد و باور داشتن به توانایی نگرش جامعه

نشاط آفرینی فرهنگی از طریق ایجاد و گسترش تسهیالت ورزشی و پرورش و تقویت روح و   -ي 

  ؛مجس

  ؛معرفی هنر اصیل و سازنده به جوانان  -ك 

  ؛گسترش مراکز مشاوره و راهنمایی جوانان  -ل 

  فراهم ساختن شرایط و امکانات کافی براي 

  ؛مطالعه و تحقیق  -م 

  ؛ایجاد اشتغال براي جوانان  -ن 

  .ایجاد شرایط الزم براي ازدواج جوانان  -س 

  هاي گروهی دستگاههاي تبلیغی و رسانه -ج 

  هنريهاي فرهنگی و برنامه -1

ترویج مفاهیم و معارف اسالمی و رعایت حد  هاي گروهی به تولید موثر فرهنگی توجه نهادها و رسانه

و ایمه( ص)الگوسازي مناسب و توجه به سیره پیامبر  تقوا و اخالق اسالمیقویت روحیهت اعتدال در تبلیغ

یادآوري حماسه )ع)ایمه اطهار وتوجه به تاریخ اسالم و معرفی اصحاب و یاران پیامبر گرامی )ع)اطهار 

 حفظ روحیه و شور انقالبی مردم انقالب و دفاع مقدسایثار شهدا، جانبازان و آزادگان در دوران

عرضه مفاهیم فرهنگ به کارگیري قالبهاي متنوع هنري براي اي هاي رسانه در تبلیغ و فعالیتهماهنگی

هاي فرهنگی و اطالعاتی و ارتباطی در  به فعالیتطترین و آخرین اطالعات مربو آوري دقیق جمع اسالمی

نیازسنجی مخاطبان  المللی ریزي و فعالیت تبلیغاتی کشوري و بین برنامهها در سطح جهانی واستفاده از آن
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فرهنگی متناسب با اهداف هاي اندرکار در عرصه تربیت نیروي انسانی دست ها توزیع متناسب برنامهو

سازي و  بهینه نظارت مستمر بر فعالیت آنهاگیري و ارزیابی و ر بخشهاي تصمیمفرهنگی نظام به ویژه د

در تر شدن تبلیغات اسالمی فعال تبلیغ در عین حال استفاده از روشهاي نوینروزآمدکردن روشهاي سنتی

هاي کارشناسی تبلیغات  گسترش فعالیت اسالمیگسترش کیفی فعالیت تبلیغات محلی فرهنگی نمادهاي

اردوهاي گسترش نهادهاي مردمی براي فعال شدن روزمره در مسایل فرهنگی و فکريکمک به میاسال

مذهبی  -فضاهاي فرهنگی کامل از استفاده تفریحی در سراسر کشور خصوصا روستاها -مذهبی 

تقویت مراکز فرهنگی و هنري و کمک به افزایش  فرهنگی-هابراي ایجاد تحرك جغرافیایی مانندحسینیه

 این مراکزرسانی و حمایت وهدایت صحیح تشکیل و تقویت و تجهیز مراکز اطالع مراکزلیدات اینتو

  .تقویت مراکز پژوهشی فرهنگی

  هاي آنان درجهت فعالیت در امور فرهنگی و هنري مشارکت و هدایت انگیزهتشویق مردم به

  ـ صدا و سیماد

گیري از بهترین ابزارهاي  بان با بهرهتالش در جهت تبیین و تعمیق بخشیدن ایمان مذهبی مخاط-

  .هاي صدا و سیما برنامه هنري در کلیه

ارائه الگوهاي مناسب براي اقشار مختلف مخاطبان به ویژه کودکان و نوجوانان و جوانان در -

  .هاي مستقیم و غیر مستقیم مختلف با شیوه هاي برنامه

هاي مختلف علوم و  در زمینه) دانشبینش و  (هاي ارتقاء آگاهی مخاطبان  فراهم سازي زمینه-

  .ها با جهت گیري مناسب و منطقی دین در کلیه برنامه فرهنگ، به ویژه

تر و مستمر  هاي صدا و سیما با ارتباط جدي و عمیق ارتقاء بخشیدن کیفیت محتوایی کلیه برنامه-

  .حوزه و دانشگاه  با اساتید

هاي صدا و سیما براي ارتقاء  یه کلیه برنامهآوري جدید در ته به کار گیري ابزارهاي نوین و فن-

  .ها برنامه کیفیت تصویري

و مقام معظم ) ره (و رهنمودهاي حضرت امام خمینیتوجه جدي جهت عملی نمودن فرمایشات-

  .پیرامون صدا و سیما رهبري

هاي خارجی تلویزیونی با توجه به  گیري از تولیدات داخلی و در صورت لزوم برنامه بهره-

  .عدم مغایرت آنها با دینداري، کفرستیزي، ساده زیستی و اخالق اسالمی  اسالمی و ارزشهاي
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  .افزایش پوشش جمعیتی و جغرافیایی صدا و سیما-

هاي مؤثر و متنوع  گیري از دانش فنی جدید و انتخاب شیوه تقویت مراکز خبري با بهره-

  .تبلیغاتی

ارشناسان امور فرهنگی و هنري و ارتباط گیري از نظریات و تجربیات مسئوالن، اساتید و ک بهره-

  .جمعی 

گیري مطلوب و متعادل فرهنگی و هنري از اوقات فراغت و  هاي مناسب براي بهره ایجاد زمینه-

  .تفریح

  .تقویت ارتباط مناسب و مکمل بخش فرهنگ با مردم-

  .هاي فرهنگی ریزي فرهنگی با بخش گیري و برنامه هماهنگی در تصمیم-

مورخ  450، 78.5.12مورخ  447، 78.4.15مورخ  445، 78.4.1مورخ  444جلسات  سیاستهاي فوق در

 459و  78.10.14مورخ  455، 78.9.16مورخ  453، 78.8.18مورخ  452، 78.8.4مورخ  451، 78.7.20

  .فرهنگی به تصویب نهایی رسید شوراي عالی انقالب 78.12.24مورخ 

  ی ـ سید محمد خاتمیرئیس جمهور و رییس شوراي عالی انقالب فرهنگ

   6/2/1379مورخ  461مصوب جلسه ـ  ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه  17-4

 3ماده  1بنا به پیشنهاد شوراي هنر به استناد تبصره  6/2/79مورخ  461شوراي انقالب فرهنگی درجلسه 

رت بر نمایش و شوراي عالی انقالب فرهنگی ضوابط نظا 26/11/78مصوب » سیاستهاي هنرهاي نمایشی«

  : صدور پروانه را به شرح ذیل تصویب کرد

مقصود از نمایش در این ضوابط اجراي هر گونه نمایش ایرانی و خارجی، از جمله  -1ماده   

  . نمایشهاي مذهبی، سنتی، شادي آفرین و تفریحی با زمانها ي کوتاه و متوسط و طوالنی است

اتر یا تاالرها و فضاهاي دولتی و غیر دولتی به نمایش کلیه نمایشهایی که در تاالرهاي تئ  -2ماده 

گیرد باید داراي پروانه نمایش از وزارت  شود و یا به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار می گذاشته می

  . فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد
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مادام که در تهران، مرکز هنرهاي نمایش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئولیت  -1تبصره 

نظارت بر تاالرهاي نمایشی دولتی و غیر دولتی را به عهده دارد، شوراي مرکزي نظارت بر نمایش 

  . دار صدور پروانه خواهد بود عهده

نظارت بر نمایش و صدور پروانه در مراکز استانها بر طبق این ضوابط به عهده ادارات کل  -2تبصره 

  .د بودو در شهرستانها ادارات فرهنگ و ارشاداسالمی خواه

در شهرهایی که اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تأسیس نشده متقاضیان باید از نزدیکترین  -3تبصره 

  . اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی پروانه نمایش اخذ نمایند

مصوب شوراي عالی » اصول سیاستهاي هنرهاي نمایشی« 3ماده  2با استناد به تبصره  -4تبصره 

جراي نمایش در داخل مدارس، دانشگاهها و مراکزآموزش عالی کشور و نیز انقالب فرهنگی، نظارت بر ا

هاي دانشجویی، دانش آموزي، کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان و تئاترهاي تلویزیونی  جشنواره

  . از موضوع این ماده مستثنی و بر اساس این ضوابط تابع آیین نامه مربوط به خود است

مایش درکلیه تاالرها در صورتی که در بردارنده نکات ذیل نباشد آزاد اجراي هرگونه ن -3ماده 

  . و بر این اساس نظارت و براي آنها پروانه نمایش صادر خواهد شد. است

  ؛انکار، نفی، مخدوش کردن و یا اهانت به اصول و فروع دین مقدس اسالم-

انقالب اسالمی و مراجع  ، رهبر)ره(، امام خمینی)ع(اهانت به پیامبران الهی، ائمه معصومین-

   ؛تقلید

  ؛هتک حرمت ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی-

  ؛ناامیدي نسبت به صل نظام و انقالب اسالمی-

  ؛توهین به مفاخر سیاسی، علمی و مذهبی کشور-

  ؛اشاعه فساد، فحشاء و اعمال منافی عفت عمومی-

  ؛ایف واقوام ایرانیاشاعه نژاد پرستی ونفی برابري انسان هاو مخصوصا تمسخرطو-

 ؛تضعیف وحدت ملی، منافع و امنیت ملی و مصالح جمهوري اسالمی ایران -

  ؛ضعف شدید هنري به لحاظ اجرا، به نحوي که ذوق و سلیقه تماشاگران را به انحطاط بکشاند-

تشویق، ترغیب و ترویج یا آموزش اعتیادهاي مضر و خطرناك و راههاي کسب درآمد از -

    ؛نند قاچاق و غیرهطریق نامشروع ما
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کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادي بیگانگان و ضدیت با خط مشی و بینش مبتنی بر -

 ؛حفظ استقالل کشور

ترویج و تبلیغ مرامهاي گروههاي محارب و غیرقانونی و فرق ضاله و همچنین دفاع از نظامهاي -

  ؛استبدادي و استکباري

    ؛اسالمی، به نحوي که موجب گمراهی بیننده شودبیان کاذب وقایع اسالم و انقالب -

  ؛هتک حرمت قشر یا صنفی از جامعه-

جهت بررسی و اظهارنظر در مورد اجراي هر گونه نمایش و صدور پروانه با در نظر گرفتن  -4ماده   

  : گردد مقررات این دستورالعمل هیئتهایی با ترکیب زیر تشکیل می

در مرکز هنرهاي نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شوراي مرکزي نظارت بر نمایش  -الف

  : شامل

دو نفر کارشناس داراي بینش و اطالعات اسالمی و آشنا به امور هنري و نمایشی به تأیید رئیس    -1

  . سازمان تبلیغات اسالمی

  ؛یک نفر کارشناس داراي بینش سیاسی و اجتماعی-

شناسی ارشد رشته تئاتر و یا داراي حداقل سه نفر کارشناس ارشد تئاتر با مدرك حداقل کار-

  ؛اي در عرصه هنرهاي نمایشی سال سابقه کار حرفه 10

شوراي مرکزي نظارت بر نمایش از سوي رئیس مرکزهنرهاي  1اعضاي موضوع بند  -1تبصره 

نمایشی معرفی و پس از تأییدرئیس سازمان تبلیغات اسالمی از سوي معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد 

  . سالمی منصوب خواهند شدا

سایر اعضاي شوراي مرکزي نظارت بر نمایش توسط رئیس مرکز هنرهاي نمایشی معرفی  -2تبصره 

  . گردند و باحکم معاون هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب می

رئیس گروه نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهاي نمایشی، بدون حق رأي دبیري شورا را  -3تبصره 

  . ه خواهد داشتبرعهد

منظور از کارشناسان تئاتر، کسانی هستند که ضمن داشتن حسن شهرت در عرصه تئاتر،  -4تبصره 

بایست به  این افراد می. داراي سوابق روشن آموزشی و پژوهشی و تجربیات مؤثري در این زمینه باشند

  . عملی داشته باشند هاي فرهنگی التزام و ارزشهاي مندرج در اصول سیاست. ا.ا.قانون اساسی ج
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  : شوراي نظارت بر نمایش استانها و شهرستانها شامل  -ب

یک نفر کارشناس داراي بینش و اطالعات اسالمی و آشنا به مسائل هنري، به تأیید رئیس -

   ؛سازمان تبلیغات اسالمی مرکز استان یا شهرستان

   ؛ایش وتئاتردو نفر کارشناس داراي بینش سیاسی، اجتماعی و آشنا به مسائل نم-

   .)بند الف این ماده 4طبق تعریف رائه شده در تبصره (دونفر کارشناس تئاتر -

شوراي نظارت بر نمایش استانها و شهرستانها از سوي مدیر کل اداره  1عضو موضوع بند  -1تبصره 

از سوي فرهنگ و ارشاد اسالمی استان معرفی و پس از تأیید رئیس سازمان تبلیغات اسالمی مرکز استان 

  . رئیس سازمان تبلیغات اسالمی مرکز استان از سوي رئیس مرکز هنرهاي نمایشی منصوب خواهد شد

سایر اعضاي شوراي نظارت بر نمایش استانها و شهرستانها به پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و  -2تبصره 

  .گردند ارشاد اسالمی استان و حکم رئیس مرکز هنرهاي نمایشی منصوب می

نفر از اعضاء  4سات شوراي نظارت مرکزي و شوراهاي استانها و شهرستانها با حضور جل -5ماده 

  . باشد نفر معتبر می 3رسمیت داشته و تصمیمات با حداقل 

توانند از  شوراي نظارت مرکزي و شوراهاي استانها و شهرستانها در صورت لزوم می -6ماده 

  .نمایش براي مشاوره دعوت به عمل آورندهاي مختلف مربوط به موضوع  کارشناسان متخصص رشته

  . مدت اعتبار پروانه نمایش در همان پروانه ذکر خواهد شد -7ماده 

شوراهاي نظارت موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت متن نمایش و یک هفته پس از  –تبصره 

  . بازبینی نمایش، نظر خود را کتباً به متقاضی اعالم نمایند

که نمایشی طبق این ضوابط موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت در صورتی  -8ماده   

به رأي صادره معترض باشد باید ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ رأي شوراي نظارت مرکزي و 

  . شوراهاي نظارت استان تقاضاي بازبینی مجدد را به شوراي عالی نظارت تسلیم کند

عالی نظارت مطرح گردند که در شوراي نظارت به اتفاق آرا مردود  توانند در شوراي نمایشهایی می

  . شناخته نشده باشند

  : شود شوراي عالی نظارت از افراد زیر تشکیل می -9ماده 

  ؛رئیس مرکز هنرهاي نمایشی: الف  -أ 
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دو نفر با حداقل مدرك کارشناسی ارشدتئاتر با معرفی معاون هنري وزیر فرهنگ و ارشاد : ب  -ب 

  ؛اسالمی

  ؛یک نفر کارشناس داراي بینش اسالمی، سیاسی و اجتماعی: ج  -ج 

. یک نفر کارشناس حقوقی آشنا به مسائل هنري: د  -د 

  .رئیس گروه نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهاي نمایشی بدون حق رأي  -ه 

  . االجرا است رأي شوراي عالی نظارت قطعی و الزم -1تبصره 

عمل  د از صاحبنظران جهت مشاوره دعوت بهتوان شوراي عالی نظارت در صورت لزوم می -2تبصره 

  . آورد

شوراي نظارت «اعتراض به رأي صادره از سوي شوراي نظارت بر نمایش در شهرستان در  -3تبصره 

  .رسیدگی خواهد شد» بر نمایش استان

در ) شوراي نظارت مرکزي(پروانه هاي نمایش صادره از سوي مرکز هنرهاي نمایشی  -10ماده 

تبر است، مگر آنکه در پروانه نمایش قید مکان خاصی شده باشد و یا اجراي آن در سراسر کشور مع

  .بعضی مناطق ممنوع شده باشد

پروانه هاي نمایش صادره از سوي ادارات کل استانها و شهرستانها فقط در همان استان و  –تبصره 

  . شهرستان معتبر است

و مشخصات مربوط به نمایش مورد تقاضا را در متقاضی پروانه نمایش باید کلیه اطالعات  -11ماده 

پرسشنامه هایی که از سوي مرکز هنرهاي نمایشی، اداره کل یا ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختیار 

  . شود قید و تحویل نماید او گذاشته می

پرسشنامه هاي مورد اشاره در این ماده به صورت یکسان از سوي مرکز هنرهاي نمایشی  –تبصره 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و در اختیار شوراي نظارت مرکزي و شوراي نظارت بر نمایش 

  . استانها و شهرستانها قرار خواهد گرفت

با هر کس که بدون اخذ پروانه نمایش از مراجع ذیصالح مندرج در این ضوابط مبادرت  -12ماده 

  . به اجراي نمایش کند، طبق مقررات رفتار خواهدشد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مسئولیت نظارت بر حسن انجام این ضوابط را بر عهده  -13اده م

  . دارد
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شوراي عالی انقالب فرهنگی به  26/2/1379مورخ   461تبصره درجلسه  16ماده و  13این ضوابط در 

  . تصویب رسید

  سید محمد خاتمی  –رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی                        

  

مصوب جلسه ـ   سیاستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختراناز  18-4

   20/12/81مورخ  513

توسعه و تجهیز و گسترش امکانات.  4ؤلفه م

شناسایى و گسترش امکانات و تجهیزات فرهنگى دستگاهها براى استفاده بانوان در اوقات .  1راهبرد 

.فراغت 

اجرایىسیاستهاى 

گذارى سازمانهاى دولتى، غیر دولتى و آحاد مردم  ایجاد زمینه مناسب براى مشارکت و سرمایه-

  ؛براى احداث مراکز فرهنگى، هنرى و ورزشى ویژه بانوان

براى اطالع و استفاده سایر  )تخصصى و عمومى(اجتماعى  -شناسایى و معرفى مراکز فرهنگى -

لیدات فرهنگى موجود و اطالع رسانى عمومى به زنان و دستگاهها و نهادها از امکانات و تو

  ؛مندى از این مراکز دختران براى بهره

مندى بانوان محروم و مستضعف از امکانات موجود  هاى الزم براى بهره فراهم نمودن زمینه-

  ؛فرهنگى بدون پرداخت هزینه

ن و ارزان از تسهیالت مندى سریع، آسا اتخاذ تدابیر مناسب براى توسعه مراکز فرهنگى و بهره-

  ؛فراغتى در محل زندگى بانوان و توزیع عادالنه این امکانات در استانهاى مختلف کشور

رعایت ضوابط معمارى اسالمى و ملى با توجه به خصوصیات روحى و جسمى بانوان در ساخت -

  ؛و تجهیز مراکز فرهنگى ویژه آنان

محفوظ و مستتر در تهران با امکانات  هاى چند منظوره فرهنگى، هنرى، ورزشى ایجاد مجتمع-

گوناگون اعم از کتابخانه، سالن اجتماعات، سالن سینما، مهدکودك، وسایل شهربازى، 

  ؛بعنوان یک حرکت آغازین و الگویى... غذاخورى، محل خرید و 
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  .اختصاص بوستانها، مراکز فرهنگى و تفریحى مختص بانوان-

   25/9/1382مورخ  530مصوب جلسه ـ  هاي فرهنگی شاخصاز 19-4

قانون  162ماده » الف«، در اجراي بند  25/9/1382مورخ  530شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسۀ 

برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

ـ 1آن را در سه حوزة هاي فرهنگی متناسب با  هاي اساسی نظام جمهوري اسالمی و شاخص ارزش

ـ نیروي انسانی، فضاها و 3ـ مصرف کاالها و خدمات فرهنگی 2تغییرات فکري، بینشی و رفتاري 

  :تجهیزات فرهنگی دولتی و غیردولتی به این شرح تصویب کرد

  ـ سینماالف 

  ؛)سالن/ صندلى (سرانه ظرفیت سالنهاى سینما -

  ؛تعداد فیلمهاى سینمایى تولید شده-

  ؛اى وارداتى اکران شدهتعداد فیلمه-

  ؛هاى داخلى تعداد تماشاگران فیلم-

  ؛هاى خارجى تعداد تماشاگران فیلم-

  ؛اى درحوزه سینما تعداد تشکلهاى صنفى، حرفه-

  ؛نسبت فیلمهاى مذهبى تولید شده به کل فیلمها-

؛نسبت فیلمهاى تاریخى، ملى تولید شده به کل فیلمها-

  نرىـ موسیقى، تئاتر و سایر فعالیتهاى هب 

  ؛سرانه صندلى مراکز اجراى برنامه موسیقى وتئاتر-

  ؛عناوین موسیقى تولید شده به تفکیک موضوع-

  ؛شمارگان موسیقى تولید شده-

  ؛تعداد نمایشهاى اجرا شده-

  ؛ها هاى مذهبى تولید شده به کل نمایشنامه نسبت نمایشنامه-

  ؛ها هاى تاریخى، ملى تولید شده به کل نمایشنامه نسبت نمایشنامه-

  ؛هاى هنرى تعداد تماشاگران برنامه-
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  ؛شمارگان نوارهاى صوتى تولید شده به تفکیک موضوع-

  ؛هاى عرضه محصوالت هنرى تعداد فروشگاه-

  ؛تعداد ناشران آثار صوتى، تصویرى-

  ؛ها تعداد نگارخانه-

  .اى در بخش هنر تعداد تشکلهاى صنفى، حرفه-

  ـ رادیو، تلویزیون ج

  ؛ى رادیویىها میزان تولید و پخش برنامه-

  ؛هاى تلویزیونى میزان تولید و پخش برنامه-

.هاى رادیویى و تلویزیونى به ازاء هر خانوار گیرنده-

  ـ اقتصاد فرهنگ، پژوهش و مشارکت فرهنگىد 

  ؛ضریب جینى-

  ؛درآمد سرانه-

  ؛نسبت بودجه فرهنگى دولت به کل بودجه عمومى-

  ؛سهم اعتبارات پژوهشى فرهنگى به کل اعتبارات پژوهشى-

  ؛تعداد واگذارى مدیریت مراکز فرهنگى، هنرى و ورزشى دولتى به بخشهاى غیردولتى-

  ؛هاNGOتعداد مؤسسات فرهنگى، هنرى غیر دولتى -

  ؛تعداد انجمنهاى فرهنگى، هنرى غیردولتى-

  ؛میزان تقدیر از پدیدآورندگان کاالها و خدمات فرهنگى-

  ؛ىمیزان یارانه اختصاص یافته به کاالها و خدمات فرهنگ-

  .تعداد مراسم برگزار شده براى تجلیل از مشاهیر دینى، علمى و فرهنگى-

  ـ مبادالت فرهنگیه 

.کشورهاي ایرانی اکران شده در خارج از تعداد فیلم-
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   9/10/1382مورخ  531مصوب جلسه ـ  سیاستهاي حمایت ازاشتغال هنرمندان 20-4

نامه شماره (به پیشنهاد شوراي هنر  9/10/1382مورخ  531شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

  :را به این شرح تصویب کردسیاستهاي حمایت ازاشتغال هنرمندان   )22/7/1382دش ه مورخ /270/82

اهمیت اشتغال و توجه به کارایی آن در جامعه را   نقش هنرمندان در ارتقاي فرهنگی جامعه، -مقدمه

  :رمندان در باروري فرهنگ جامعه عبارتندازمحورهاي توجه به امر اشتغال هن. مضاعف می کند

  ؛تقویت و حامیت ازهنرمند براي تولید بیشتر و بهتر آثار هنري-

ي مدیریتی، یروهاي کارآمد هنري براي عرصه هااصالح مقررات موجود در استفاده ازن-

  ؛آموزشی و تولیدي  پژوهشی،

  ؛تقویت تعامل جامعه با آثار هنري و بالعکس-

  ؛ه در بهره گیري ازآثار هنرياصالح ذائقه جامع-

توجه به مبناي ارزشهاي دینی و ملی و اصول سیاست فرهنگی کشور در کلیه برنامه ریزي هاي -

  .کشور در کلیه برنامه ها ي مربوط به اشتغال هنرمندان

با توجه به محورها و اهداف فوق، سیاستها و اقدامات حمایتی ازاشتغال هنرمندان جامعه در دو حوزه 

  :ی و دولتی عبارت است ازخصوص

  سیاستهاي حمایت ازاشتغال هنرمندان در بخش خصوصی -الف

  :ـ ایجاد بازارچه ها ي عرضه تولیدان هنري در کشور1

موظفند ) شهرداریها(سازمان تبلیغات اسالمی و وزارت کشور   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

با هدف مشارکت هنرمندان، طی مدت یک سال ضوابط ایجاد بازارچه ها ي عرضه تولید آثار هنري را 

  .تهیه و براي تصویب به هیأت دولت ارائه نمایند

  :اصالح و تکمیل مقررات و ضوابط مربوط به فعالیت تشکلهاي صنفی و هنري -2

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در مدت یک سال مقررات و ضوابط فعالیت تشکلهاي صنفی و 

  .ارش نهایی آن را به شوراي هنر ارائه نمایدتکمیل و گز  هنري را اصالح،

  :تشویق مردم به استفاده ازآثار هنري ارزشمند -3
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به منظور تشویق مردم به استفاده ازآثار هنري ارزشمند، دبیرخانه شوراي هنر موظف است، طراحی 

یب به را ظرف مدت ده ماه با مشارکت دستگاههاي فرهنگی و هنري ذي ربط تهیه، تنظیم و براي تصو

  .شوراي هنر ارائه دهد

  :ـ تقویت ارتباط هنر و صنعت4

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است با برگزاري   به منظور تقویت و تعامل و صنعت و هنر،

سمینارهایی در این خصوص، طرحی را با مشارکت فرهنگستان هنر و وزارت صنایع ظرف مدت یک 

  . اي هنر ارائه دهدسال تهیه، تنظیم و براي تصویب به شور

  :ـ ایجاد کارگاههاي هنري5

و سازمان تبلیغات اسالمی، موظفند ) شهرداریها(وزارت کشور   وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

ظرف مدت یک سال دستورالعمل تأسیس کارگاههاي هنري توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تهیه، 

  .تنظیم و براي تصویب به شوراي هنر ارائه دهند

  سیاستهاي حمایت ازاشتغال هنرمندان در بخش دولتی ب ـ

  :ـ استفاده ازفارغ التحصیالت رشته ها ي هنري در پستهاي هنري1

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسالمی و سایر دستگاههاي 

ده ازفارغ التحصیالن رشته ها هنري رسمی کشور موظفند به منظور فراهم آوردن بستر مناسب براي استفا

ي هنري در پستهاي ذي ربط، ظرف مدت یک سال مجموعه مقررات الزم را در این خصوص را تهیه و 

  .حسب مورد به منظور تصویب در هیأت دولت یا مجلس شوراي اسالمی ارائه نمایند

  :ـ تخصصی کردن مشاغل هنري2

سال نسبت به تکمیل و اصالح قوانین  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است ظرف مدت یک

  .و ضوابط مربوط به مشاغل هنري اقدام و آنها را به مراجع صالحه براي تصویب ارائه نماید

  :ـ حمایت دولت ازفعالیتهاي آزاد3

  ؛اجازه خرید آثار هنرمندان در دستگاههاي دولتی با نظر کارشناسان خبره  -أ 

استفاده ازخدمات هنري براي کارمندان و اختصاص کاال برگ مصرف فرهنگی شامل خرید و   -ب 

  ؛کارکنان دولت



چهارمفصل 

١١٢

تغییر تدریجی حمایت ازمخاطب و مصرف کننده آثار فرهنگی و هنري به جاي حمایت ازتولید   -ج 

  ؛کننده آثار فرهنگی و هنري

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دستور العملها و آیین نامه اجرایی بندهاي فوق را ظرف مدت   -د 

  ؛ي تصویب به شوراي هنر ارائه خواهد دادیک سال تهیه و برا

  :ـ تقویت بنیه ها ي علمی و فناوري عرصه ها ي مختلف هنر4

تفریحی و آموزشی هنرهاي   تقویت بنیه ها ي علمی و فناوري و تجهیز و نوسازي امکانات تولیدي ـ

نامه ریزي و مختلف به آنان، سرعت، کارآیی و تأثیر بهتري را خواهد بخشید، سازمان مدیریت و بر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظفند طرحی را در این خصوص ظرف مدت یک سال تهیه و آن را 

  .براي تصویب به شوراي هنر ارائه دهند

  :ـ احیاي مشاغل جانبی هنر5

خصوصاً در ارتباط با رونق جهانگردي و (احیاي زمینه هایی که موجب رونق هنرها می شوند 

  ).گردشگري

  )سازمان میراث فرهنگی کشور و سازمان ایرانگردي و جهانگردي(نگ و ارشاد اسالمی وزارت فره

  .مکلفند طرحی را در این خصوص ظرف مدت یک سال تهیه و براي تصویب به شواري هنر ارائه نمایند

  :ـ احیاي هنرهاي سنتی6

نرهاي سنتی، به منظور به روز کردن استفاده ازهنرهاي سنتی و فراهم نمودن صدور محصوالت ه

سازمان میراث فرهنگ کشور مکلف است طرحی را در مدت یک سال تهیه و براي تصویب به شوراي 

  .هنري ارائه نمایند

  :ـ صدور محصوالت هنري به خارج ازکشور7

مشکالت کنونی که بر سر راه صدور محصوالت و خدمات هنري سنتی موجود می باشد بررسی 

کانات فعلی می بایست توسط سازمان میراث فرهنگستان هنر و سازمان راه حل ها ي متناسب با ام. شود

  . مدیریت و برنامه ریزي ظرف مدت یک سال تهیه و براي تصویب به شوراي هنر ارائه شود

  ج ـ نظارت بر اجرا 

گیري اجراي نگی موظف است نسبت به نظارت و پیهیأت نظارت و بازرسی شوراي عالی انقالب فره

  . قدام نموده و گزارش آن را به شوراي عالی ارائه دهدسیاستهاي فوق ا
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  رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی ـ سید محمد خاتمی                        

  

مصوب پانصد ـ  اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آناز  21-4

  07/04/1384و شصت و چهارمین جلسه مورخ 

تقاي سطح فرهنگی و تربیتی اعضاي خانواده به منظور ایفاي نقش آن در سالمت و بهبود ار:هدف 

  فرهنگی جامعه 

  راهبردها 

تبیین نگاه نظام مند دین درخصوص جایگاه زن در خانواده و تأکید بر ارتقاء نقش زن در تربیت -

  و فرهنگسازي و استحکام و پویایی خانواده و اجتماع؛

و کیفی فعالیتها و تولیدات کلیه نهادهاي فرهنگی و گروههاي مرجع به  هماهنگی و توسعه کمی-

منظور ارتقاي جایگاه و نقش خانواده ؛

هاي  توسعه تحقیقات در خصوص مسائل و مشکالت خانواده و کارکردهاي آن و انعکاس یافته-

ریزان کشور ؛ آن به جامعه، مسئولین و برنامه

رمت اعضاي خانواده بویژه سرپرستی، نگهداري و هاي خانواده جهت حفظ ح توسعه آگاهی-

  تأمین معاش پدر و مادر ناتوان و از کار افتاده؛

توسعه و ترویج وجوه مثبت آداب و سنن ملی و محلی در ارتباط با خانواده به منظور ارتقاء -

فرهنگ خانواده و جامعه؛

مناسب مصرف به منظور  توسعه فرهنگ ساده زیستی، قناعت، خوداتکایی، تولید و ارائه الگوي-

.تصحیح فرهنگ اقتصادي خانواده 

سیاستهاي اجرایی 

آموزش زنان و مردان درخصوص اهمیت نقش آنان در تربیت فرزندان متناسب با مقتضیات زمان   -أ 

  و مراحل مختلف رشد آنان؛
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سایر  هاي سینمایی، مطبوعات، کتب و بررسی الگوهاي ارائه شده از زنان و خانواده در انواع فیلم  -ب 

هاي فرهنگی و اخالقی و ارائه راهکارهاي  ها و میزان تأثیر آنها در افزایش ناهنجاري رسانه

  مناسب جهت اصالح گروههاي مرجع؛

  بررسی و شناخت مسائل و مشکالت فرهنگی، حقوقی و اقتصادي اعضاي خانواده ؛  -ج 

یق تحقیقات جامع ها از طر یابی صحیح و اصولی علل گسست فرهنگی بین نسل بازنمایی و ریشه  -د 

  .هاي تحقیقات به ویژه در تولیدات فرهنگی و هنري ملی و استفاده از یافته

  

مصوب پانصد و شصت و ششمین جلسه مورخ ـ  راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف 22-4

04/05/1384  

در چارچوب اصول و مبانی روشهاي اجرایی  4/5/84مورخ  566شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف را به ) 14/11/76مورخ  413مصوب جلسه (ش فرهنگ عفاف گستر

  :شرح ذیل تصویب نمود

نظارت دقیق و همه جانبه در امر تولید و نشر کتاب، مطبوعات و مجالت سینمایی در خصوص   -أ 

  رعایت حریم عفاف و حجاب از نظر محتوایی و شکلی؛ 

ط زنان و مردان در برنامه هاي فرهنگی، تبلیغی و تبیین ضرورت رعایت حجاب و عفاف توس  -ب 

  .هنري و پرهیز از یک سونگري

هاي سازمان صدا و سیماي جمهوري  راهبردها و راهکارهاي ارتقاي فعالیتاز  23-4

  12/07/1384مصوب پانصد و شصت و نهمین جلسه مورخ ـ اسالمی ایران 

راهبردها و راهکارهاي ارتقاي فعالیت سازمان  شوراي عالی انقالب فرهنگی براساس نتایج ارزیابی فوق

  :صدا و سیما را به شرح ذیل تصویب نمود

اجتناب از ترویج موسیقی مبتذل و غربی و تأکید بر موسیقی مشروع، هنري، فاخر و اصیل ایرانی، -

اندیشی با  شناخت موسیقی ملی، مذهبی و عرفانی، گسترش تحقیقات علمی درباره موسیقی، هم

ناسان متعهد، معرفی آرشیو گنجینه موسیقی سازمان صداوسیما به جهانیان، تولید و ش موسیقی

  ؛انگیز انقالب مورد اهتمام قرار گیرد بخش و نیز موسیقی خاطره پخش موسیقی آرام
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تئاترها، ارتباط با  بر استفاده از متخصصان کارآمد و هنرمندان جوان در حوزه هنر، حمایت از تله-

ها در تهیه تئاتر و سریال  ها و کنترل هزینه گاهی، پرهیز از تکراري بودن سوژهمراکز معتبر دانش

  ؛شود تأکید می

. ها، باید مبتنی بر هنجارسازي و تعیین معیار باشد هاي سینمایی و سریال نظارت محتوایی بر فیلم-

ماي معنوي، هاي تولید، حمایت از سینماي ایران به ویژه سین در این ارتباط بر واقعی کردن هزینه

افزایش روشنگري سینمایی در میان مخاطبان و پرهیز از ترویج خشونت و ابتذال، حذف افراط و 

  .شود ها و دوبله مناسب تأکید می فیلم  تفریط در گزینش

مصوب ـ نامه شوراي ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور متمم آیین 24-4

   12/07/1384پانصد و شصت و نهمین جلسه مورخ 

، پیرو تصویب آیین نامه تشکیل شوراي 12/7/84مورخ  569شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

هاي کتابت، نگارگري و  ارزشیابی هنرمندان هنرهاي سنتی و ضوابط ارزشیابی این هنرمندان در رشته

ن، شعرا و نامه شوراي ارزشیابی هنرمندا متمم آیین 21/1/80مورخ  477هنرهاي صناعی در جلسه 

  :ا به شرح ذیل تصویب نمودنویسندگان ر

  تعریف، اهداف و وظایف شورا  -1ماده 

به منظور ارزشگذاري به تخصص و تجربه و پاسداشت شأن و منزلت هنرمندان، نویسندگان و 

شوراي ارزشیابی هنرمندان، ") اعم از شاغل یا غیرشاغل در دستگاههاي دولتی( شاعران کشور 

این شورا جانشین شوراي ارزشیابی هنرمندان کشور و . تشکیل خواهد شد "اعران کشورنویسندگان و ش

همچنین شوراي ارزشیابی هنرمندان سنتی کشور خواهد بود که پیش از این در همین زمینه انجام وظیفه 

ان شاغل و فلذا از این پس ارزشیابی و طبقه بندي فعالیتها و آثار هنرمندان و نویسندگان و شاعر. نمودند می

  .غیرشاغل، منحصراً توسط این شورا انجام خواهد گرفت

نویسان،  نویسندگان مورد نظر دراین طرح شامل داستان نویسان، نمایشنامه نویسان، فیلمنامه -تبصره

  .بیات داستانی خواهند بودپردازان ادبیات داستانی و مترجمان اد نظریه

  اعضاي شورا -2ماده 

  :اعضاي شورا عبارتند از

   ؛وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا نماینده تام االختیار وي  -أ 
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 ؛آوري نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن  -ب 

 ؛ریزي کشور نماینده سازمان مدیریت و برنامه  -ج 

 ؛نماینده فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران  -د 

ابی و دو نفر از اساتید برجسته ادبی یا هنري برحسب موضوع، به پیشنهاد شوراي ارزشی  -ه 

.تصویب شوراي هنر شوراي عالی انقالب فرهنگی

ـ در موارد مربوط به ارزشیابی هنرهاي ملی و سنتی، نماینده سازمان میراث فرهنگی و 1تبصره 

.گردشگري به جمع شورا افزوده خواهد شد

ماي ـ در موارد مربوط به ارزشیابی هنرهاي سینمایی و تلویزیونی نماینده سازمان صدا و سی2تبصره 

  .جمهوري اسالمی به جمع شورا افزوده خواهد شد

ـ در موارد مربوط به ارزشیابی نویسندگان ادبیات داستانی و شعرا، نماینده فرهنگستان زبان و 3تبصره 

  .ادب فارسی به جمع شورا افزوده خواهد شد

رئیس، دبیر و دبیرخانه شورا  -3ماده 

دبیر شورا را . سالمی یا نماینده دائمی وي خواهد بودریاست شورا بر عهده وزیر فرهنگ و ارشاد ا 

  .رئیس شورا انتخاب خواهد نمود و دبیرخانه شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل خواهد شد

  هاي تخصصی شورا  کمیته -4ماده  

سینما و  هاي هشورا در رشتبه منظور ارزشیابی دقیق فعالیتها و آثار هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور، 

نقاشی، ارتباط تصویري، عکاسی، مجسمه سازي، (هنرهاي تجسمی  ،)تئاتر(هنرهاي نمایشی  ،تلویزیون

هاي  کمیته ادبیات داستانی و شعر و موسیقی ،)سنتی(معماري و هنرهاي ملی  ،)طراحی صحنه و دکور

اسان خبره دانشگاهی و هاي تخصصی عالوه بر کارشن تخصصی تشکیل خواهد داد و در هر یک از کمیته

هاي فوق شرکت خواهند  تجربی متخصص در رشته مورد نظر، نمایندگانی از سازمانهاي فعال در زمینه

هاي تخصصی توسط شوراي ارزشیابی تهیه و براي اطالع شوراي هنر ارسال  آئین نامه تشکیل کمیته .نمود

ینمایی، هنري و فرهنگی وزارت ها حسب موضوع، معاونتهاي س محل تشکیل این کمیته .خواهد شد

در سازمان میراث فرهنگی و ) سنتی(کمیته تخصصی هنرمندان ملی  .فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهد بود

  .گردشگري تشکیل خواهد شد

  بندي ضوابط ارزشگذاري و درجه -5ماده 
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. رفتدرجه صورت خواهد گ 5ارزشگذاري فعالیتهاي هنرمندان و نویسندگان و شاعران حداکثر در 

الواح ارزشگذاري پس از تأیید اعضاي شوراي ارزشگذاري به امضاي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  .خواهد رسید

ضوابط ارزشیابی و ارزشگذاري و امتیازاتی که این ارزشگذاري براي هنرمندان شاغل در 

وراي هنر ارسال دستگاههاي دولتی به همراه خواهد داشت توسط شوراي ارزشیابی تعیین و براي اطالع ش

  .خواهد شد

براساس جدول پیوست ) سنتی(عوامل تعیین درجات مربوط به فعالیتهاي هنرهاي ملی  -1تبصره 

مشخص و با جدول درجات و امتیازات مربوط به ) 477جلسۀ (مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی 

امتیازها به صورت  شد، به صورتی که جدول هنرمندان و نویسندگان و شاعران کشور ترکیب خواهد

  .واحد باشد

در مواردي که هنرمندان و ادباي ارزشیابی شده شاغل دستگاههاي دولتی باشند، سازمان  -2تبصره 

امور اداري و استخدامی درجه تعیین شده را مالك تعیین سطح در رتبه استخدامی و ارتقاي آن قرار 

  .خواهد داد

شوراي عالی انقالب فرهنگی به  12/7/84مورخ  569ه تبصره در جلس 5ماده و  5این آیین نامه در 

  .تصویب رسید

  

ـ  هاي سینمایی و مواد سمعی و بصري خارجی سیاستهاي توزیع و نمایش فیلم 25-4

   26/07/1384جلسه مورخ  هفتادمین و مصوب پانصد 

هاي سینمایی  ، سیاستهاي توزیع و نمایش فیلم26/7/84مورخ  570شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

  و مواد سمعی و بصري خارجی را به شرح ذیل تصویب نمود

اي که عالوه بر برخورداري از جذابیتهاي هر  اي است بسیار جذاب؛ پدیده رسانه  سینما هنر ـ :مقدمه -الف

، جذابیتهاي منحصر )…اعم از نقاشی، ادبیات، نمایش، موسیقی و(یک از هنرهاي مؤثر در پیدایش آن، 

  .را نیز به همراه دارد) مانند تصویر متحرك(خود به فرد 
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همین توانایی در جذب مخاطبان است که مراکز قدرت سیاسی، اقتصادي، نظامی، اجتماعی و 

دارد از سینما به عنوان یکی از بهترین وسایل ارتباطی براي تبلیغ افکار و رفتار خویش یا  فرهنگی را وا می

  .ان خود سود جویندتخریب و نفی افکار و رفتار مخالف

در میان کشورهاي غربی، ایاالت متحده آمریکا بیشترین سهم را در توسعه صنعتی و تجاري سینما بر 

براي تبلیغ   عهده داشته و همین سهم زیادنیز موجب شده آن کشور بیش از سایرین، از این هنرـ رسانه

صاحبنظران، سینماي آمریکا یکی از  فرهنگ و سیاست خود بهره گیرد؛ به صورتی که به قول بسیاري از

هاي  با توجه به مقدمات مذکور، سیاست.آید مهمترین ابزارهاي تحکیم امپریالیسم فرهنگی به حساب می

تدوین ) بویژه آثار آمریکایی( حاضر به منظور تعیین محدوده نمایش آثار سینمایی خارجی در کشور 

متناسب خارجی از نمایش آثاري که به لحاظ محتوا  شده است تا از طریق اجراي آن، ضمن نمایش آثار

  .یا صورت بر فرهنگ جامعه تأثیر مخرب دارند پرهیز شود

این سیاستها شامل تمام فعالیتهاي مربوط به توزیع و نمایش فیلمهاي سینمایی و آثار سمعی و بصري 

) دولتی و خصوصی( سینماها، فرهنگسراها، تاالرهاي نمایش عمومی: خارجی خواهد بود که از طریق

و » ویدئو سی دي«هاي فشرده صوتی و تصویري مانند  هاي قانونی توزیع نوارهاي ویدئویی و لوح شبکه

  .آیند هاي تلویزیونی سراسري، استانی یا محلی، به نمایش درمی یا شبکه» دي وي دي«

   سیاستها و اولویتها -ب 

ثار از لحاظ کمیت در حدي نباشند دقت در گزینش آثار سینمایی خارجی به نحوي که این آ-1

  .که توجه به آثار سینمایی و سمعی و بصري داخلی در قیاس با آنها کاهش یابد

.از میان تولیدات کشورهاي مختلف توجه به رعایت نسبت معقول در گزینش آثار-2

تالش براي انتخاب آثاري که از حداقل تعارض یا مخالفت با فرهنگ ایرانی ـ اسالمی و  -3

  .اي اخالقی مورد قبول جامعه، برخوردار باشندارزشه

هاي زیر ممنوع بوده و مراجع ذیربط موضوع این سیاستها موظفند از توزیع  توزیع و نمایش فیلم-4

  :و نمایش آنها اجتناب و جلوگیري نمایند

پردازند و  هیلیسم یا فمنیسم مییفیلمهایی که به تبلیغ مکاتبی چون سکوالریسم، لیبرالیسم، ن -

  ؛کنند را تخریب و تحقیر می) دینی(هاي اصیل جوامع شرقی  هنگفر
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فیلمهایی که به تلویح یا تصریح، حاکمیت دین در زندگی دنیوي را نفی نموده و نظامهاي -

  ؛کنند غیردینی را برتر از نظامهاي دینی معرفی می

هاي دیکتاتوري کوشند نظام پردازند یا می فیلمهایی که به تصریح به تبلیغ نظامهاي سلطنتی می-

هاي رهایی بخش ضد استعماري را  وابسته به استعمار را مشروع و محبوب نشان داده یا نهضت

  ؛دهند منفور جلوه می

کنند؛ بویژه آثاري که افراد غربی را برتر از سایر  فیلمهایی که هر نوع تبعیض نژادي را تبلیغ می-

آنان در مناطق دیگر جهان را محق جلوه  کنند یا دخالتهاي نژادها، ملیتها یا اقوام معرفی می

  ؛دهند می

مانند (فیلمهایی که به تلویح یا تصریح به تبلیغ نظام حاکم بر آمریکا و نهادهاي اصلی آن -

رئیس جمهور، مجالس نمایندگان و سنا، دستگاههاي اطالعاتی و امنیتی، ارگانهاي نظامی 

  ؛پردازند می) ه اصلیهاي سیاسی، احزاب دوگان مانند پنتاگون، وزارتخانه

) بویژه آمریکا(فیلمهایی که اعتماد به نفس مخاطبان را در مقابل توانائیهاي علمی و فنی غرب -

  ؛دار ساخته و سعی در تحقیر علمی و فرهنگی دیگر جوامع دارند خدشه

فیلمهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به تأیید یا تبلیغ صهیونیسم جهانی و رژیم غاصب -

  ؛پردازند ائیل میاسر

  ؛آیند ریشه و خرافات قدیم و جدید به شمار می هاي بی فیلمهایی که مروج انواع معنویت-

فیلمهایی که با ایجاد هیجانهاي کاذب مانع درك صحیح مخاطبان از مضامین و محتواي فیلمها -

  ؛شوند می

ونت هستند یا مصرف پردازند یا مروج خش فیلمهایی که به تبلیغ هر گونه رفتار غیر اخالقی می-

  ؛کنند موارد مخدر و مشروبات الکلی را توجیه و تبلیغ می

فیلمهایی که از لحاظ فرهنگی و هنري فاقد کیفیت هستند و ترویج آنها تدریجاً به پائین آمدن -

  .انجامد سطح ذوق و سلیقه مخاطبان می

  مراجع ذیربط و ضمانت اجراء -ج
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صدا و سیما براي نمایش آثار در (ربط  تگاههاي ذيعالیترین مقام اجرایی در هر یک از دس  -أ 

هاي تلویزیونی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی براي نظارت بر عرضه و نمایش آثار  شبکه

  ؛مسئول اجراي مفاد این مصوبه خواهند بود) در سطح کشور

م تشخیص مصادیق مربوط به هر یک از مواد موضوع بند ب این مصوبه بر عهده عالیترین مقا  -ب 

تواند انجام این امر را بر  مقام مذکور می. الذکر است مسئول در هریک از دستگاههاي فوق

  ؛هاي کارشناسی مرتبط با تشکیالت تابعه خود واگذار نماید عهده هیئت یا هیئت

دبیرخانه شوراي هنر موظف است گزارش عملکرد هر یک از دستگاهها در محدوده این   -ج 

  . جهت بررسی در اختیار شوراي هنر قرار دهد مصوبه را در هر سال دریافت و

  .باشند ربط موظف به ارائه این گزارش به دبیرخانه شوراي هنر می دستگاههاي ذي

به تصویب شوراي عالی  26/7/84بند در جلسه مورخ  18این مصوبه در یک مقدمه، سه بخش و در 

  .انقالب فرهنگی رسید

  

   30/3/1385مورخ 584 جلسهبمصواي ـ  هرایاناساسنامه بنیاد ملی بازیهاي 26-4

سازي، رشد و تکوین  تأثیرگذاري خود در زمینه فرهنگاي به لحاظ هاي ویدئویی و رایانه بازي :مقدمه

هاي آموزشی و کمک آموزشی و همچنین پر کردن بخشی از  نقششخصیت فرهنگی و علمی و ایفاي

بنا به اهمیت . باشند اي و مهمی برخوردار می ویژه مختلف جامعه از جایگاههاي سنی اوقات فراغت گروه

هاي همچون بازي(ریزي براي تولید محصوالت فرهنگی جدید  بیش از پیش به برنامهمزبور، توجه

گیري بهتر از  منظور بهرهو اهتمام ویژه به امر نخبگان جهت شناسایی و ساماندهی آنان به) اي مناسب رایانه

اي  هاي رایانه این ضرورت، بنیاد ملی بازيبر اساس .باالیی برخوردار استاین قشر ممتاز از ضرورت 

هاي فرهنگی، هنري و فنی صنعت  مرتبط در تمامی زمینههاي ریزي و حمایت از فعالیت براي برنامه

زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اهداف و ارکان زیر تأسیساي، هاي ویدئویی و رایانه بازي

  .گردد می
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زیرنظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است »اي هاي رایانه بنیاد ملی بازي«ـ نام و نوع بنیاد 1ماده 

اي فرهنگی، هنري، غیرانتفاعی،  این بنیاد مؤسسه. شود نامیده می»بنیاد«که به اختصار در این اساسنامه 

  .ر شهر تهران استاست که شخصیت حقوقی مستقل دارد و مرکز اصلی آن دغیردولتی و ایرانی

از طریق تبیین، تقویت و ترویج مبانی فرهنگی و هویت اسالمی ـ ایرانی :اهداف تأسیس بنیادـ 2ماده 

موجود این صنعت در هاي حمایت کامل از ظرفیت - این صنعت با نگاه ویژه به کودکان و نوجوانان

ارت بر گسترش فرآیند تولید، نظحمایت و -سازي و تقویت تولیدات داخلی کشور با رویکرد بومی

تالش در  - اي هاي ویدئویی و رایانه انواع بازيتأمین، واردات، صادرات، آماده سازي، تکثیر و توزیع

ها و قالب متفاوت  امکانات و تجهیزات وابسته به آن در تمامی حوزهجهت تولید و تأمین دانش فنی و نیز

  .افزاري نرمافزاري و سخت

  بنیادـ وظایف  3ماده 

اي جهت ارائه به شوراي عالی انقالب  ها رایانه زمینه بازيها در تهیه و تنظیم راهبردها و سیاست-

  ؛فرهنگی

ها در ابعاد مختلف تفریحی، آموزشی و کمک طراحی کالن در زمینه این بازيریزي و برنامه-

  ؛آموزشی

توزیع ، صادرات وهاي حمایتی و تشویقی در زمینه تهیه، تولید، واردات تدوین سیاست-

انقالب اي توسط بنیاد و بخش خصوصی به منظور ارائه به شوراي عالی هاي رایانه بازي

؛فرهنگی و تعریف سیاست هاي مناسب براي مقابله با بازیهاي مضر و مخرب

هاي هاي داخل و خارج از کشور به منظور رشد و ارتقاء صنعت بازي استفاده از ظرفیت -

  ؛اي هویدئویی و رایان

صادرات محصوالت تدوین استانداردهاي الزم جهت بررسی کمی و کیفی واردات و-

  ؛اي هاي رایانه بازي

هاي  تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بازيتالش در راستاي تأمین حقوق مادي و معنوي-

  ؛اي رایانه

یت مبانی هاي آموزشی و پژوهشی موردنیاز با هدف تقو دورهریزي و حمایت از اجراي برنامه-

  ؛اي هاي رایانه و ایرانی در حوزه بازينظري، علمی و کاربردي اسالمی
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  ؛جوانان در صنعت سرگرمی و بازيهاي ایجاد زمینه براي رشد و شکوفایی خالقیت-

اندرکاران فعال در  هنري میان دستهاي علمی، فنی، فرهنگی و ایجاد زمینه جهت رقابت-

  ؛کیفی این صنعتا و رشد کمی وصنعت سرگرمی و بازي به منظور ارتق

اسالمی در زمینه صنعت المللی به ویژه با کشورهاي هاي بین تالش در جهت توسعه همکاري-

  .اي هاي رایانه بازي

  ـ ارکان بنیاد 4ماده 

  :باشد بنیاد به شرح زیر میارکان

  ؛هیئت امنا  -أ 

  ؛هیئت مدیره  -ب 

  ؛مدیرعامل  -ج 

  ؛بازرس  -د 

  ـ هیئت امنا 5ماده 

  :عبارتند ازد متشکل از هفت نفر است کههیئت امناي بنیا

  ؛)رئیس هیئت امناء(وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -

  ؛سینمایی و سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیمعاون امور-

  ؛صداوسیمامعاون ذیربط سازمان-

  ؛رئیس کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان-

  ؛پرورشمعاون ذیربط وزارت آموزش و-

  ؛بط سازمان تبلیغات اسالمیمعاون ذیر-

  .دبیر شوراي عالی اطالع رسانی-

اي به انتخاب شوراي هنر هاي رایانه نفر کارشناس فرهنگی ـ هنري آشنا به بازيیک

اي به پیشنهاد وزیر علوم، تحقیقات و فناوري هاي رایانه نفر متخصص در بازيیک

وزیر اد باالترین رده سازمانی ذیربط و با حکماعضاي هیئت امنا به مدت سه سال و با پیشنه :تبصره

  .گردند فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب می

  امناـ وظایف و اختیارات هیئت 6ماده 
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چارچوب هاي کالن بنیاد در ها و راهبردها و برنامه ها، سیاست مشی تدوین و تصویب خط-

  ؛اهداف و وظایف مصرح در این اساسنامه

هاي بنیاد و  ساالنه هیئت مدیره و بازرس درباره فعالیترد گزارشبررسی و اعالم نظر در مو-

  ؛تصویب آن

نهایی و ترازنامه بنیاد بر اساس گزارش هیئت مدیره و بازرس و اتخاذ هاي بررسی حساب-

  ؛آنهاتصمیم نسبت به

  ؛اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه بنیاد-

ور در جلسات اعضاي هیئت مدیره و حقوق و مزایا و یا حق حضتعیین و تصویب حقوق و-

  ؛الزحمه بازرس حقمزایاي مدیرعامل و

وابسته به بنیاد در بررسی و تصویب پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص ایجاد شعبه یا شرکت-

  ؛داخل یا خارج از کشور

ي ها نامه شرح وظایف هیأت مدیره و مدیر عامل و آئینها و تصویب دستورالعملها، آیین نامه-

  ؛سالیانه مالی و معامالتی، بودجه

شوراي پیشنهاد هرگونه تغییر و اصالح در مفاد اساسنامه جهت تصویب در، تشکیالت بنیاد-

  .عالی انقالب فرهنگی

نفر عضو  2نفر عضو موظف و  3(از پنج نفر است هیئت مدیره بنیاد مرکب :هـ هیئت مدیر 7ماده   

  .شوند امناء و تصویب هیئت امناء انتخاب میکه به پیشنهاد رئیس هیئت) غیرموظف

  

نشست رسمی از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت اعضا هیئت مدیره در نخستین -1تبصره 

  .کردخواهندسال تعیین 3مدیره به مدت 

انتخاب مجدد آنها بالمانع انتخاب یک فرد به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نیز -2تبصره 

  .باشد می

  .کند مدیره و رئیس هیأت مدیره را صادر میرئیس هیئت امناء حکم اعضاي هیأت -3تبصره 
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از بین اعضاي هیأت مدیره و به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب هیأت امناء مدیر عامل :ـ مدیر عامل 8ماده 

  .شود و انتخاب مجدد وي بالمانع است سال انتخاب می3براي مدت 

  .کند مدیر عامل را صادر میامناء حکمهیأتتبصره ـ رئیس 

  ـ منابع و داراییهاي بنیاد 9ماده 

   :شود و داراییهاي بنیاد به شرح زیر تأمین میمنابع مالی

  ؛هاي دولت و سازمانهاي عمومی کمک  -أ 

  ؛موال منقول، غیرمنقول، وجوه نقدي و هدایاا  -ب 

داف و وظائف بنیاد و نیز وجوه ارائه خدمات در چارچوب اهگذاري و درآمد ناشی از سرمایه  -ج 

.با اشخاص حقیقی یا حقوقیحاصله از محل انعقاد قرارداد

پیشنهاد هیأت امناء و با تصویب شوراي عالی انقالب فرهنگی انحالل بنیاد با :ـ انحالل بنیاد10ماده   

ر فرهنگ و ارشاد هاي بنیاد زیر نظر هیأت تسویه منتخب وزی اموال و داراییدر صورت انحالل کلیه. است

  .وزارت مذکور منتقل خواهد شداسالمی به

  

به تصویب شوراي  9/3/85مورخ  584جلسه ماده و چهار تبصره در 11ـ این مصوبه در  11ماده 

  .عالی انقالب فرهنگی رسید

  

نامه شوراي ارزشیابی هنرمندان،  متمم آیین 2الحاق یک تبصره به ماده  27-4

   29/01/1385مصوب پانصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ـ  رنویسندگان و شاعران کشو

به  4الحاق یک تبصره تحت عنوان تبصره 29/1/85مورخ  581شوراي عالی انقالب فرهنگی در جلسه 

نامه شوراي ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور را به شرح ذیل  متمم آیین 2ذیل ماده 

  :تصویب کرد

مربوط به ارزشیابی هنرمندان هنرهاي تجسمی، موسیقی، نمایش، سینما، نویسندگان و  ـ در موارد4تبصره «

  ».شوند شعرا، معاونین ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به جمع اعضاي شورا افزوده می
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 596جلسه  مصوبـ » پیشکسوتتأسیس مؤسسه هنرمندان«ماده واحده  28-4

  5/10/1385مورخ

تأسیس مؤسسه هنرمندان «ماده واحده 5/10/1385خمور 596الب فرهنگی در جلسه شوراي عالی انق

   :را به شرح ذیل تصویب کرد» پیشکسوت

هاي متعدد هنري و  حوزهماده واحده ـ به منظور پاسداشت شأن و منزلت هنرمندان با سابقه کشور در«

. شود نگی و هنري رودکی تأسیس میفرهوابسته به بنیاد» مؤسسه هنرمندان پیشکسوت«تکریم مقام آنان 

  ».انقالب فرهنگی خواهد رسیداساسنامه مؤسسه به تصویب شوراي معین شوراي عالی

 3/11/1385مورخ  157مصوب جلسه ـ اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت  29-4

   5/10/1385مورخ  596شوراي معین براساس تفویض جلسه 

متعدد هنري و تکریم  هاي ت هنرمندان با سابقه کشور در حوزهـ در راستاي پاسداشت شأن و منزل1ماده

نامیده » مؤسسه«بعد در این اساسنامه به اختصار که از این به » مؤسسه هنرمندان پیشکسوت«مقام آنان 

مؤسسه داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و وابسته به بنیاد . شود، به شرح ذیل تشکیل خواهدشد می

. است و امور آن طبق این اساسنامه و مقررات مربوطه اداره خواهدشدفرهنگی و هنري رودکی 

هاي موسیقی، نمایش، شعر،  شود که در یکی از حوزه ـ هنرمند پیشکسوت به کسی اطالق می2ماده

ادبیات داستانی، سینما، معماري، هنرهاي سنتی، تجسمی و خوشنویسی به خلق آثاري برجسته اشتهار و 

  :باشد د و واجد شرایط زیر میاشتغال داشته یا دار

  ؛سال سابقه حرفه هنري 35بیش از   -أ 

  ؛سال سن 60بیش از   -ب 

  .برخورداري از حسن شهرت در جامعه هنري کشور و صاحب سبک ویژه  -ج 

  .باشد تبصره ـ مرجع تعیین هنرمند پیشکسوت شوراي ارزشیابی هنرمندان و شاعران کشور می

  ـ اهداف مؤسسه عبارت است از3ماده

از تجربیات و سوابق ارزشمند فرهنگی و هنري پیشکسوتان در جهت کمک به  استفاده-

  ؛بالندگی معنوي، فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور

  ؛توسعه و تقویت روابط و انس میان آنان-
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حمایت از هنرمندان پیشکسوت در مقابل رویدادهاي مخل سالمت جسمانی، روحی و -

  .اقتصادي آنان

ر تهران است و محل استقرار آن توسط هیأت مدیره مشخص ـ مرکز اصلی مؤسسه د4ماده  

  .خواهدشد

تواند در مراکز استانها شعبه دایر  تبصره ـ در صورت لزوم و بنا به تصویب هیئت امناء، مؤسسه می

  .نماید

  .باشد ـ مدت فعالیت مؤسسه نامحدود می 5ماده

  :ست ازـ موضوع فعالیت مؤسسه در راستاي تحقق اهداف آن عبارت ا 6ماده

  :هاي حمایت و پاسداشت حرمت سالمندي و پیشکسوتی با ارائه خدمات در زمینه

  .اسکان موقت و دائمی-

  .توانبخشی جسمی و روحی-

  .درمانی و بهداشتی-

  .رفاهی و تفریحی-

  :تأمین آرامش روح و روان با ایجاد

  ؛هاي آرام و با نشاط و مفید براي استراحت ـ محیط-

امالت و ارتباطات و گفت و شنود و دیدار با خانواده، دوستان و ـ مکانهایی براي ایجاد تع-

  .مند جوانان عالقه

  :استمرار نقشهاي مؤثر و تأمین استقالل و خودکفایی از طریق

  ؛ها و تجارب براي کارآفرینی تشکیل کالسهاي آموزشی جهت انتقال دانسته-

  ؛اي تخصصی به سازمانها، جوانان و غیره ارائه خدمات مشاوره-

  ؛ازاریابی جهت فروش آثارب-

  ؛سازي هنرمند شود ایجاد کارگاههاي پژوهشی و تحقیقاتی و یا هرکارگاهی که سبب فعال-

  .....انتشار نشریه جهت انتقال نظرات، مقاالت و-

  :ها و بالندگی معنوي، فرهنگی، اجتماعی و علمی با برقراري ها و دانسته ارتقاء و تقویت آگاهی

  ؛هاي زیارتی و سیاحتی برحسب نیاز و تقاضا مههاي معنوي و برنا نشست-
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  ؛اندیشی و میزگرد گفت و شنود جلسات پژوهشی و هم-

  .ارتباط با هنرمندان پیشکسوت سایر کشورها-

  :ـ ارکان مؤسسه عبارت است از7ماده

  ؛هیأت امناء  -أ 

  ؛هیأت مدیره  -ب 

  ؛مدیرعامل  -ج 

  .بازرس  -د 

  ـ اعضاء هیأت امناء عبارتند از 8ماده

  ؛)رئیس(فرهنگ و ارشاد اسالمی  معاونت هنري وزارت  -أ 

  ؛)دبیر(مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنري رودکی   -ب 

  ؛نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري با انتخاب و حکم وزیر  -ج 

  ؛نماینده وزارت رفاه با انتخاب و حکم وزیر  -د 

  ؛نماینده سازمان تبلیغات اسالمی  -ه 

  ؛نماینده فرهنگستان هنر با انتخاب و حکم رئیس فرهنگستان  -و 

  ؛نماینده سازمان صدا و سیما با حکم رئیس سازمان  -ز 

دو نفر از هنرمندان برجسته کشور به پیشنهاد معاونین هنري و سینمایی وزارت فرهنگ و   -ح 

  .ارشاد اسالمی و تصویب شوراي هنر

ـ احکام اعضاي هیأت امناء پس از معرفی از سوي دستگاههاي ذیربط توسط وزیر فرهنگ و 1تبصره

  .در خواهدشدارشاد اسالمی صا

ـ در صورت استعفا یا فوت هر یک از اعضاي هیأت امناء تعیین جانشین توسط دستگاه 2تبصره

  .ذیربط صورت خواهدگرفت

جلسات هیأت . ـ هیأت امناء سالی دو بار و با دعوت رئیس هیأت امناء تشکیل جلسه خواهدداد9ماده

  .خواهدیافت اعضاء رسمیت) نصف بعالوه یک(امناء با حضور اکثریت مطلق 

العاده هیأت امناء به درخواست بازرس و یا هیأت مدیره و با دعوت کتبی  تبصره ـ جلسات فوق

  .مدیرعامل تشکیل خواهدشد



چهارمفصل 

١٢٨

  ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا عبارت است از10ماده

  ؛بررسی و تصویب سیاستها، برنامه عمومی، بودجه و سایر پیشنهادات هیأت مدیره-1

  ؛الزحمه آنان ت مدیره و بازرسان و تعیین حقانتخاب اعضاء هیأ-2

تصویب هرگونه تغییر موردنیاز در مفاد اساسنامه و ارکان مؤسسه به پیشنهاد هیأت مدیره -3

  .و ارسال آن به شوراي عالی انقالب فرهنگی جهت تصویب نهایی

ستگاههایی ها و سازمانهاي متبوع خود و همچنین د تبصره ـ اعضاي هیأت امناء همکاري وزارتخانه

  .که به نوعی وظایف آن با تحقق مفاد اساسنامه ارتباط دارد را فراهم خواهندنمود

اي مرکب از پنج نفر که انتخاب مجدد آنها بالمانع  ـ براي اداره امور مؤسسه هیأت مدیره11ماده

پایان هیأت مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از . شوند است توسط هیأت امناي مؤسسه انتخاب می

  .تصدي، از هیأت امناء به منظور انتخاب هیأت مدیره جدید دعوت به عمل آورد

ـ هیأت مدیره در اولین جلسه خود رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل را از میان اعضاء و یا 12ماده

  .خارج از آن انتخاب خواهندنمود که با حکم رئیس هیأت امناء به این سمت منصوب خواهندشد

مدیره با حضور سه  جلسات هیأت. مدیره حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه خواهدداد ـ هیأت13ماده

  .یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهدبود رسمیت می) رئیس و حداقل دو عضو(نفر 

ه تواند در چارچوب این اساسنام االختیار مؤسسه بوده و می ـ هیأت مدیره نماینده قانونی و تام14ماده

  .و با رعایت سایر مقررات عمومی اقدام نماید

هاي اداره  ها و سیاست مشی ـ پیشنهاد خط ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره عبارت است از15ماده

  .امور مؤسسه جهت تصویب به هیأت امناء

  

هاي  تواند کمیته تبصره ـ هیأت امناء به منظور بررسی و اظهارنظر درخصوص مسائل مطروحه می

هاي اجرایی خواهدبود که بنا به  نامه هاي تخصصی طبق آیین ترتیب تشکیل کمیته. باشد ی داشتهتخصص

  .رسد پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب هیأت امناء می

  ؛بررسی و تأیید برنامه و بودجه ساالنه و ارائه آن جهت تصویب به هیأت امناء-1

هاي مالی و ارائه آن جهت  بررسی و تأیید گزارش عملکرد ساالنه، ترازنامه و صورت-2

  ؛تصویب به هیأت امناء



  شوراي عالی انقالب اسالمیمصوبات 

١٢٩

هاي موردنیاز  نامه بررسی و تأیید نمودار سازمانی و نیروي انسانی، ضوابط عضویت و آیین-3

  ؛مؤسسه و ارائه آن جهت تصویب به هیأت امناء

  ؛پیشنهاد تغییر و اصالح مفاد اساسنامه مؤسسه جهت طی مراحل تصویب-4

هاي مصوب  ها و سیاست  جاري مؤسسه براساس خط مشی هاي نظارت بر اجراي برنامه-5

  ؛هیأت امناء

ها  ها، افتتاح حساب در بانک حفظ و حراست اموال منقول و غیرمنقول، رسیدگی به حساب-6

  ؛و انجام تشریفات قانونی مربوط، دریافت وام و امضاي دفاتر و اسناد قانونی

  ؛رمنقولتصویب خرید، فروش و رهن یا اجاره اموال منقول و غی-7

  ؛پیشنهاد مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت انجام موضوع فعالیت مؤسسه-8

طرح و اقامه دعوي له مؤسسه و دفاع از دعوي مطروحه علیه آن با کلیۀ اختیارات و انتخاب -9

  ؛وکیل با حق توکیل به غیر و حق عزل و یا قطع و فصل دعوي از طریق سازش

هاي داخلی در راستاي  نامه ا و سایر پیشنهادات و تدوین آیینه ها و برنامـه تهیه و تنظیم طرح-10

  ؛اهداف مؤسسه

  .ها به پیشنهاد مدیرعامل تصویب انجام معامالت و انعقاد قراردادها و موافقتنامه-11

 3ـ مدیرعامل به پیشنهاد هیأت مدیره از میان اعضاء و یا خارج از هیأت مدیره براي مدت 16ماده

شود و انتخاب مجدد وي  یر فرهنگ و ارشاد اسالمی به این سمت منصوب میسال انتخاب و با حکم وز

  .بالمانع است

  ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل عبارت است از17ماده

  ؛اداره امور مؤسسه در راستاي تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره-

هاي امور هنري، رفاهی،  هاي تخصصی در هریک از زمینه تشکیل و هدایت کارگروه-

آموزشی و اقتصادي هنرمندان جهت ارائه راهکارهاي الزم در راستاي تحقق ،گیفرهن

  ؛ها و موضوع فعالیت مؤسسه برنامه

  ؛هاي اجرایی جهت تصویب هیأت مدیره تهیه برنامه-

امضاي اسناد و اوراق در دفاتر اسناد رسمی و بانکها و عقد قراردادهاي تعهدآور پس از -

  ؛تصویب هیأت مدیره



چهارمفصل 

١٣٠

  ؛مؤسسه به نمایندگی از سوي هیأت مدیره استیفاي حقوق-

تهیه و تنظیم گزارش عملکرد ساالنه، ترازنامه و صورتهاي مالی و ارائه آن به بازرس و -

  ؛هیأت مدیره

  ؛هاي موردنیاز مؤسسه و پیشنهاد به هیأت مدیره جهت طی مراحل تصویب نامه تهیه آئین-

تعداد نیروي انسانی به هیأت مدیره براي پیشنهاد برنامه و بودجه ساالنه، نمودار سازمانی و -

  ؛تأیید و طی مراحل تصویب

انجام امور استخدامی در حدود تشکیالت، برنامه و بودجه مصوب و براساس مقررات -

  ر؛هاي اداري و نظارت بر حسن اجراي امو ذیربط و امضاي کلیه مکاتبات و نامه

تصویب هیأت مدیره و عزل و عزل و نصب معاونین مدیرعامل و مدیران همتراز پس از -

  ؛ها و مصوبات هیأت مدیره نامه نصب سایر مدیران و کارکنان براساس مقررات و آیین

  ؛ها به هیأت مدیره جهت تصویب پیشنهاد انجام معامالت و عقد قراردادها و موافقتنامه-

  ؛دعوت و برگزاري جلسات هیأت مدیره-

ات مالی و اعتباري و انجام آن مطابق ها و مؤسس پیشنهاد اخذ وام و تسهیالت از بانک-

  ؛مصوبات هیأت مدیره

  .اجراي کلیه وظایف تفویضی و محوله از سوي هیأت مدیره-

ـ برداشت از حسابهاي بانکی مؤسسه و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور مؤسسه با 18ماده

ه همراه با مهر مؤسسه معتبر خواهد امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و یا یکی از اعضاي هیأت مدیر

  .بود

ـ بازرس مؤسسه به پیشنهاد هیأت امناء و با حکم معاون هنري وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 19ماده

  .شود سال انتخاب می 3براي مدت 

  :ـ وظایف بازرس عبارت است از20ماده 

هاي  وبات و دستورالعملانطبـاق نحوه اداره امور مؤسسه و عمـلیات انـجام شده با قـوانین، مص-

مربوطه و نظارت مستمر بر نحوة اجراي صحیح مصوبات و تهیه گزارش از عملکرد دورة مالی 

  ؛به هیأت امناء



  شوراي عالی انقالب اسالمیمصوبات 

١٣١

ارائه گزارش به هیأت امناء در مواردي که خالف مصوبات و مقررات مؤسسه عمل شده -

  ة؛باشد

  ؛تذکر کتبی نواقص موجود در نحوة اداره مؤسسه به هیأت مدیره-

  .سیدگی به مشکالت و ارائه گزارش به هیأت مدیره مؤسسه و هیأت امناءر-

تبصره ـ بازرس حق مداخله در امور جاري مؤسسه را ندارد و اقدامات او در اجراي وظایف نباید   

  .مانع جریان کارهاي مؤسسه شود

  پذیرد ـ امور مالی مؤسسه مطابق مقررات ذیل انجام می21ماده 

ول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه سال مالی مؤسسه از ا  -أ 

  ؛باشد یابد به استثناي سال اول که از زمان تأسیس تا آخر اسفند همان سال می می

هاي مالی  شود و ترازنامه و صورت هاي مالی مؤسسه در آخر اسفند ماه هر سال بسته می حساب  -ب 

د ماه سال بعد تنظیم و پس از تأیید هیأت مدیره یک پایان سال مؤسسه حداکثر تا پایان خردا

  ؛شود نسخه از آن به بازرس جهت اقدام تسلیم می

امور بازرسی و تهیه گزارش نهایی هیأت مدیره و بازرس باید به نحوي تنظیم شود که هیأت   -ج 

هاي مالی سال قبل  امناء تا قبل از پایان نیمه اول هر سال نسبت به بررسی و تصویب صورت

.قدام نمایدا

  :ـ منابع مالی مؤسسه عبارت است از22ماده   

  ؛شود بینی در بودجه کل کشور به مؤسسه انجام می هاي دولـت کـه از طریق پیش کمـک  -أ 

  ؛باشند هاي حاصله از دستگاههایی که نمایندگان آنها عضو هیأت امناء مؤسسه می کمک  -ب 

سات مشابه مؤسسه هاي سازمانهایی که در بودجه آنها کمک به مؤس جلب کمک  -ج 

  ؛بینی شده است پیش

هدایاي نقدي و غیرنقدي مردم، سازمانها، شرکتهاي دولتی و خصوصی و بانکها با   -د 

  ؛رعایت کامل اصول مربوط به حفظ شئونات و کرامات انسانی پیشکسوتان هنري

هاي  هاي اقتصادي، فروش آثار هنرمندان و نشریات، دوره درآمدهاي ناشی از فعالیت  -ه 

  ....المشاوره و دریافت حق عضویت و حق آموزشی،



چهارمفصل 
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ـ کارکنان ستادي و پشتیبانی مؤسسه در شمار کارکنان بنیاد فرهنگی و هنري رودکی بوده و 23ماده  

  .پذیرد انجام امور اداري و استخدامی آنان در چارچوب مقررات بنیاد مذکور انجام می

مناء و با تصویب شوراي عالی انقالب ـ انحالل مؤسسه با پیشنهاد دو سوم اعضاي هیأت ا24ماده  

هاي مؤسسه پس از انجام مفاصاحساب، طبق نظر وزیر فرهنگ و  کلیه اموال و دارایی. فرهنگی خواهد بود

  .ارشاد اسالمی به بنیاد فرهنگی و هنري رودکی تعلق خواهد گرفت

شوراي معین و  3/11/1385مورخ  157ماده و هشت تبصره در جلسه  25ـ این اساسنامه در 25ماده  

  . شوراي عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید 5/10/1385مورخ  596براساس تفویض جلسه 

  نژاد رئیس جمهور و رئیس شوراي عالی انقالب فرهنگی ـ محمود احمدي                                          
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پنجمفصل 

١٣٤

ـ  نظارت بر نمایش فیلم و اسالید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آنهاآئین نامه 1-5

  )4و الحاقات بعدي همراه با اصالحات( 4/12/1361مصوب 

وزارت ارشاد  1361.8.8مورخ  62.3422بنا به پیشنهاد شماره  1361.12.4هیأت وزیران در جلسه مورخ  

و و صدور پروانه نمایش آنها را به شرح زیر ئوید نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالید اسالمی، آیین

  .تصویب نمودند

هاي  و و اسالید به اندازهئنامه هرگونه فیلم، نوار وید و در این آیینئنوار وید مقصود از فیلم و -1ماده   

  .باشد داستانی، مستند و آموزشی می هاي کوتاه، متوسط و طوالنی اعم از مختلف و زمان

هاي عمومی به  و که در سینماها یا سالنئها و نوارهاي وید کلیه فیلم-)19/5/1382اصالحی ( 2ماده 

داراي پروانه نمایش  گیرد باید شود و یا به هر نحو در معرفی استفاده از عموم قرار می ه مینمایش گذاشت

باشد و در صورت تخلف به درخواست وزارت ارشاد یا ادارات تابعه  فیلم از وزارت ارشاد اسالمی می

  .اهد آمدها از طریق نیروهاي انتظامی جمهوري ایالمی از نمایش آن جلوگیري به عمل خو شهرستان در

هاي عمومی و عرضه یا فروش آنها در بازار فروش  نمایش هرگونه فیلم در سینماها و سالن -3ماده   

  :ممنوع است که نهایتاً متضمن نکات مشروحه زیر باشد در سراسر کشور

انکار یا سست کردن اصل توحید و دیگر اصول دین مقدس اسالم و یا اهانت به آنها به هر    -أ 

  ؛باشدشکل و طریق که 

؛دین مقدس اسالم مخدوش کردن فروعنفی یا تحریف و یا   -ب 

به پیامبران الهی و ائمه معصومیناهانت مستقیم و یا غیر مستقیم   -ج 
السالم علیهم

ولی  (و مقام رهبري  

  ؛الشرایط یا شوراي رهبري و مجتهدان جامع) فقیه

  ؛ن اساسیهتک حرمت مقدسین و مقدسات اسالمی و سایر ادیان شناخته شده در قانو  -د 

ها از هر رنگ و نژاد و زبان و قوم و انکار مالك برتري که تقوي است و  نفی برابري انسان  -ه 

  ا؛تحریک اختالف نژادي و قومی و یا استهزا و تمسخر آنه

؛نفی یا مخدوش نمودن ارزش واالي انسان  -و 

  ؛اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشا  -ز 

                                                            
4

.نمایید هی توانید به پیوست همین مجموعه مراجعاین آئین نامه در چند نوبت به مورد اصالح قرار گرفت که جهت اطالع از آن م  

  



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٣٥

هاي کسب درآمد از طرق  طرناك و راهتشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیادهاي مضر و خ  -ح 

  ؛نامشروع مانند قاچاق و غیره

کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادي بیگانگان که مغایر با سیاست نه شرقی نه غربی   -ط 

  .جمهوري اسالمی ایران است

  باشد با روحانی عضو هیأت نظارت می 2و  1تشخیص موارد مربوط به بندهاي  -1تبصره  

موظف است ضوابط نحوه حضور زن را به طوري که با کرامت انسانی زن  اي بازبینیشور -2تبصره 

اعم از ایرانی و خارجی را تعیین و در اختیار  ها مغایرت نداشته باشد با توجه به ضوابط شرعی در کلیه فیلم

  .هاي خارجی قرار دهد سازندگان داخلی و واردکنندگان فیلم

نا کردن بیننده به آداب، رسوم و فنون اقوام، ادبیات، هنر و صنایع هایی که متضمن آش فیلم -تبصره   

سازي و یا  هاي گوناگون فیلم و تکنیک هاي مختلف طبیعی، جغرافیایی و علوم انسانی ها و محیط ملت

کننده قوه تفکر و سرگرم کننده و یا آموزنده و نظایر اینها باشد به شرطی که از اهداف استثماري و  تقویت

  .توانند پروانه نمایش دریافت دارند نکنند می اري پیروياستعم

بیان و یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سو استفاده   -أ 

  ؛بیگانگان قرار گیرد

هایی از جزییات قتل و جنایت و شکنجه و آزار به نحویی که موجب  نشان دادن صحنه  -ب 

  ؛دناراحتی بیننده یا بدآموزي گرد

هاي خاص و جهت تماشاگران  تواند در محل هاي علمی، آموزشی و پژوهشی می فیلم -تبصره   -ج 

  ؛مخصوص به معرفی نمایش گذاشته شوند

  ؛بیان حقایق تاریخی و جغرافیایی به نحوي که موجب گمراهی بیننده شود  -د 

د به نحوي نشان دادن تصاویر و اصوات ناهنجار اعم از آن که ناشی از نقص فنی یا غیر آن باش  -ه 

  ؛که سالمت تماشاگر را به خطر اندازد

هایی که از ارزش تکنیکی و یا هنري نازلی برخوردار بوده و یا ذوق و سلیقه و  نمایش فیلم  -و 

  .پسند تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشد



پنجمفصل 

١٣٦

اراي هاي سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که د تواند بنا به ضرورت معاونت سینمایی می - 4ماده  

مجدداً اجازه نمایش صادر ) صورت امکان در (پروانه نمایش است جلوگیري نموده و پس از رفع موانع 

  .بنماید

هاي ایرانی به کشورهاي دیگر به منظور فروش یا اجاره و یا شرکت در فستیوال  صدور فیلم -5ماده

  .باشد مستلزم صدور پروانه مخصوص می

جهت بررسی و اظهارنظر در مورد نمایش هرگونه  -)19/5/1382و  20/3/1377اصالحی ( 6ماده

رعایت  نامه هیأتی با توجه به و صدور پروانه نمایش یا درنظر گرفتن مقررات این آیینسینمایی  فیلم 

ها و اطالعات الزم پیرامون فیلم و سینما به پیشنهاد حوزه معاونت سینمایی و تصویب  تخصص

 شوراي بازبینیاز بین افراد زیر تعیین و به نام نفر  9نفر و حداکثر  5 حداقل ارشاد اسالمی  فرهنگ ووزیر

  .گردد تشکیل می

  ؛یک نفر روحانی آشنا به مسایل هنري  -أ 

  ؛سه نفر داراي بینش سیاسی، اجتماعی اسالمی و آشنا به مسایل فیلم و سینما  -ب 

  .یک نفر کارشناس امور فیلم و سینماي داخلی و خارجی  -ج 

داره کل نظارت و نمایش بدون داشتن حق رأي سمت دبیري شورا را به عهده یک نفر از ا -1تبصره 

  .نماید البدل انجام وظیفه می مذکور به عنوان علی داشته و در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء شوراي

تأیید معاونت سینمایی و و بنا به تشخیص  -)19/5/1382و اصالحی  20/3/1377الحاقی( 2تبصره     

آییننامه براي صدور پروانه  هاي سمعی و بصري در چارچوب این شوراي بازبینی فرآورده بصري -سمعی

  .اي تشکیل خواهد شد نمایش فیلمهاي ویدیویی، اسالید و رایانه

نامه  گیري و اعتبار آن به موجب آیین رسمیت جلسات و نحوه رأي -)3/6/1364اصالحی ( 7ماده

اسالمی به مرحله اجرا   ی تهیه و تنظیم و با تصویب وزیر ارشادداخلی خواهد بود که توسط شوراي بازبین

  .آید در می

مختلف مربوط  هاي اند از کارشناسان متخصص رشتهتو در صورت لزوم میشوراي بازبینی  -8ماده        

  .به موضوع فیلم براي مشاوره از آنان دعوت به عمل آورد



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٣٧

ا تغییرات در فیلم یا قسمتی از آن که مغایر در صورتی که حذف ی -)3/6/1364اصالحی ( 9ماده  

هاي  اصالح قسمت اي به محتوا و تکنیک فیلم مذکور پس از نامه تشخیص داده شده لطمه مفاد این آیین

  .تواند پروانه نمایش دریافت نماید میو بازبینی شوراي مربوطه و تأیید آن  مورد نظر 

مه موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت نا در صورتی که فیلمی طبق این آیین -10ماده  

. را توسط شوراي عالی نظارت بنماید تواند تقاضاي بازبینی مجدد به رأي صادره معترض باشد می

توانند در شوراي عالی نظارت مطرح گردند که در هیأت نظارت به اتفاق آرا مردود شناخته  هایی می فیلم

  .نشده باشند

توانند تقاضاي بازبینی در هیأت نظارت  هاي ایرانی بعد از اصالح فیلم خود می فیلم دارنده -1تبصره  

  .را بنماید

در صورتی که فیلم از لحاظ شرایط و مقتضیات زمان مردود  -)3/6/1364اصالحی ( 2تبصره  

ت عدم موجبا از اداره نظارت و نمایش مبنی بر رفع مجوز تواند پس از کسب شناخته شود دارنده فیلم می

  .صدور پروانه فیلم خود را براي بازبینی مجدد ارایه نماید

شوند بنا به  فیلمهاي ایرانی که در شوراي بازبینی مردود شناخته می -)3/6/1364الحاقی ( 3تبصره  

جهت بازبینی مجدد به  توانند درخواست مدیر کل نظارت و نمایش و تأیید معاونت امور سینمایی می

  .ارجاع گردند شوراي عالی نظارت

اعضاي شوراي عالی نظارت متشکل ازافراد زیر است که به   -) 20/3/1377اصالحی ( 11ماده  

  . شوند منصوب می بصري تعیین و باحکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -پیشنهاد معاون سینمایی وسمعی 

  ؛سه نفر کارشناس امور فرهنگی و سینمایی  -أ 

  ؛خانه سینما دو نفر فیلمساز معتبر به پیشنهاد  -ب 

  ؛یک نفر نماینده شوراي بازبینی  -ج 

  . مدیر کل نظارت و ارزشیابی که ضمن حق رأي سمت دبیر جلسه را بر عهده خواهدداشت   -د 

تواند در کلیه احکام صادره توسط هیأت نظارت تجدیدنظر  شوراي عالی نظارت می -1تبصره    

  .نماید

  .رأي شوراي عالی نظارت قطعی است -2تبصره   



پنجمفصل 

١٣٨

نظران جهت مشاوره دعوت به  تواند از صاحب شوراي عالی نظارت در صورت لزوم می -3تبصره 

  .عمل آورد

درغیاب نمایندگان خانه سینما، دو نفر فیلمساز معتبر به انتخاب  -)20/3/1377الحاقی ( 4تبصره 

  .شوند معاون امور سینمایی، سمعی و بصري جایگزین می

هاي دولتی در جلسه بازبینی مورد نیاز  ایندگانی از نهادها و ارگاندر صورتی که حضور نم -5تبصره        

  .باشد موظف به معرفی نماینده خود می باشد با دعوت قبلی از طرف وزیر ارشاد اسالمی نهاد مربوطه

سال است و  2مدت اعتبار پروانه نمایش فیلم از تاریخ صدور  -)20/3/1377اصالحی (12ماده  

اداره نظارت  گیرد مگر در مواردي که تشخیص دون بازبینی مجدد صورت میتمدید پروانه نمایش ب

  . وارزشیابی بازبینی مجدد ضروري باشد

به دلیل عدم امکانات فنی و  "فیلم "چنانچه پس از صدور پروانه نمایش  -)3/6/1364الحاقی (تبصره    

مدت مذکور به مدت   ویق افتدنمایش عمومی آن به تع) با تأیید مدیر کل نظارت و نمایش (مواد خام 

  .گردد اعتبار پروانه نمایش افزوده می

هایی که جهت بازبینی و صدور پروانه نمایش براي نمایش درآمدن در سینماهاي  فیلم - 13ماده 

  .دقیقه کمتر باشد 75نمایش آنها نباید از  شود مدت زمان کشور به اداره کل نظارت و نمایش ارائه می

رتی که نمایش فیلمی توسط شوراي بازبینی بالمانع تشخیص داده شود و مدت زمان در صو -تبصره    

       .همراه یک فیلم کوتاه باشد دقیقه باشد نمایش فیلم مذکور باید به 80لغایت  75آن بین 

متقاضی پروانه نمایش فیلم باید کلیه اطالعات و مشخصات مربوط به فیلم مورد تقاضا را  -14ماده 

شود قید کرده و همراه  اختیار او گذاشته می هایی که از طرف اداره کل نظارت و نمایش در امهن در پرسش

  .را به اداره کل نظارت و نمایش ارایه نماید) دوبله فارسی و یا زبان اصلی (با نسخه کامل فیلم 

که در پروانه پروانه نمایش فیلم براي تمام نقاط کشور معتبر خواهد بود به استثناي نقاطی  -15ماده 

  .گردد نمایش قید می

هایی که  شماره و تاریخ صدور پروانه نمایش فیلم در مورد فیلم -)20/3/1377اصالحی (16ماده  

آن به طور خوانا  هاي ساخت داخل یا خارج باید روي فیلم و همراه عنوان شود اعم از فیلم نشان داده می

  .نوشته شود



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٣٩

هاي عمومی به  دار در سینماها و سالن هاي پروانه معرفی فیلم هاي کوتاهی که جهت فیلم -17ماده  

  .نظارت و نمایش باشند ه کلشوند باید داراي مجوز الزم از ادار نمایش گذاشته می

هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسالمی مبادرت به  -)19/5/1382اصالحی (18ماده 

ث شود و یا صدور پروانه به تقلب و فریب متشب و یا براي تقاضاينمایش فیلم یا اسالید و ویدیو بنماید 

اطالعات و مدارك مرهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از 

صالح حذف شده اقدام  هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذي الحاق و افزودن صحنه فیلم یا

نمایش خود از متن خارج کرده و این  هایی از فیلم را در موقع تقاضاي صدور پروانه نماید و یا صحنه

ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوي از انجام  صحنه

وجب قوانین نامه تخلف نمایند گذشته از این که براي تخلف در هر مورد به م این آیین در اجراي مقررات

صورت تکرار تخلف عالوه بر  شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در جاري مملکتی تعقیب می

  .مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد

نامه صادر شده  و که تا تاریخ تصویب این آیینئهرگونه پروانه نمایش فیلم و اسالید و وید -19ماده  

                                                                                                                                      .باشد تا پایان مدت معتبر است

  وزیر ستنخ -میرحسین موسوي                                                                              

  

  15/4/1362ـ مصوب  عضویت هفت نفر اعضاي شوراهاي هنرهاي نمایشی 2-5

وزارت  1362.3.28مورخ  3156.5.31004بنا به پیشنهاد شماره  1362.4.15هیأت وزیران در جلسه مورخ  

شوراي هنرهاي نمایشی عضویت هفت نفر اعضاي  نامه ارشاد اسالمی و به استناد ماده یک آیین

  .هنرهاي نمایشی موضوع بند ب ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمودندهاي  شوراي

  ؛ـ برادر محمد رجبی روانشناس 1

  ؛شناس  ـ برادر محمدکاظم اکرمی جامعه 2

  ؛ـ برادر محمد باقر کریمیان حقوقدان  3

  ؛ـ برادر هراتی کارشناس امورتربیتی  4

  ؛ـ برادر بیژن زنگنه کارشناس امور فرهنگی  5

   ؛رادر سیناواحد کارشناس امور سینمایی و هنريـ ب 6



پنجمفصل 

١٤٠

  .ـ برادر محمدمهدي عبدخدایی کارشناس امور نمایشی 7

وزیر نخست -میرحسین موسوي                                                                                                 

  

یت تولیدکنندگان فیلمهاي ایرانی از نحوه تعیین قیمت بلیط سینماها و معاف  3-5

  )همراه با اصالحات بعدي( 18/10/1362ـ مصوب  پرداخت عوارض شهرداري

بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسالمی به منظور کمک به حرکت  1362.10.18هیأت وزیران در جلسه مورخ  

ري در این صنعت ـ هنر گذا تولیدکنندگان داخلی جهت سرمایه و رشد سینماي کشور و حمایت و تشویق

  .تصویب نمود

از تاریخ تصویب این مصوبه وزارت ارشاد اسالمی مجاز است رأساً نسبت به تعیین قیمت بلیط  -1

  .سینماهاي اقدام نماید

هاي سینمایی ایرانی از پرداخت عوارض  از تاریخ تصویب این مصوبه کلیه تولیدکنندگان فیلم -2

  .باشند شهرداري معاف می

24/12/1376اصالحی ( تبصره 
5

این معافیت به نسبت سماوي بین تهیه کننده فیلم و صاحب سینما  - )

  .شود تقسیم می

  .گردد تعیین می% 25هاي خارجی به میزان  عوارض شهرداري فیلم -3

تبصره ـ آثار سینمایی خارجی عرضه شده توسط بنیاد سینمایی فارابی به مدت دو سال از پرداخت  

  .گردد معاف می عوارض شهرداري

وزارت بازرگانی موظف است کلیه لوازم و تجهیزات مربوط به صنعت سینما را بنا به درخواست  -4

  .سینمایی فارابی قرار دهد وزارت ارشاد اسالمی تهیه و جهت توزیع در اختیار بنیاد

  وزیر نخست -میرحسین موسوي                                                                               

  

                                                            
5
  ».شود این معافیت صرفاً به نفع تولیدکننده منظور می« :تبصره قبلی به این شرح می باشد 



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٤١

  23/3/1363ـ مصوب  نامه اماکن عمومی آیین از 4-5

وزارت کشور  1363.1.29مورخ  107.6.24بنا به پیشنهاد شماره  1363.3.23هیأت وزیران در جلسه مورخ  

صره و تب 1325تشکیل ایاالت و والیات مصوب سوم شعبان  قانون 325و ماده  221ماده  16و به استناد بند 

تصویب  نامه اماکن عمومی را بشرح زیر شوراي انقالب آیین 59.4.13قانون نظام صنفی مصوب  23ماده 

  .نمودند

  نامه اماکن عمومی آیین

شهربانی جمهوري اسالمی ایران در اجراي وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر  - 1ماده    

نامه نظارت و مطابق مقررات اقدام  آیین اینمسئولیتهاي محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات 

  .نماید می

  .باشد نامه بشرح زیر می اماکن و مؤسسات موضوع این آیین - 2ماده    

  ........ - 20ها  سینماها و تماشاخانه - 19 ........هتلها  - 1

 3ها  رخانهمساف - 2هتلها  - 1(شامل  11از ردیف  2صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده  - 8ماده  

 -  8فروشان  اغذیه - 7ها  خانه قهوه - 6سرویسها  سلف - 5ها  پانسیونها و مهد کودك - 4رستورانها  -

 )ها کافه قنادي - 11تریاها  کافه - 10 هاي سینما و تئاتر بوفه - 9ها  ها و طباخی چلوکبابی و چلوخورشتی

انه خدمتگزاري جهت آنان اقدام گردد و در به شهربانی معرفی تا نسبت به تعیین صالحیت و صدور پرو 

  .ساعت اعالم نمایند 48صورت تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت 

 8باشد و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده  مدت اعتبار پروانه خدمتگزاري یکسال می -تبصره     

  .موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند

نشینی و امثال آن و یا اجراء هر  برگزاري هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شب - 20ماده    

محتواي برنامه هنري و نمایشی از سوي وزارت  گونه برنامه هنري و نمایشی در اماکن عمومی مستلزم تأیید

. اشدب می) ساعت قبل 48حداقل  (ارشاد اسالمی و تحصیل اجازه مخصوص شهربانی یا کالنتري محل 

بایست ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات  است مسئولین اماکن عمومی مزبور می بدیهی

مسئولین ذیربط شهربانی جمهوري اسالمی  پیشنهاد کننده مراسم را با ارائه دو عدد کارت ورود به سالن به

  .ایران اعالم نمایند



پنجمفصل 

١٤٢

الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و  در اماکن عمومی ایجاد صداهاي ناهنجار، اداي - 24ماده  

عمومی شود ممنوع است و صاحبان اماکن  اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران و یا ضرر به اموال

  .عمومی مکلفند متخلف را به مأمورین انتظامی معرفی نمایند

مگر  تواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید یک نفر نمی - 25ماده  

مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشري  خواهد تأسیس کند از طرف اینکه براي اماکن دیگري که می

استخدام کند که در این صورت مدیر مزبور مسئول اداره . که شهربانی صالحیت او را گواهی نماید

  .بود  و مکان مربوطه خواهد

ـ مصوب لیط سینماهاي کشور نامه اجرایی قانون اخذ دو درصد از کل فروش ب آیین 5-5  

7/4/1368  

وزارت  1366.11.8مورخ  6854.8.1568بنا به پیشنهاد شماره  1368.4.7هیأت وزیران در جلسه مورخ  

دو درصد از کل فروش بلیط سینماهاي کشور مصوب  نامه اجرایی قانون اخذ فرهنگ و ارشاد اسالمی آیین

  :تصویب نمودندمی را به شرح ذیل مجلس شوراي اسال 1365.1.19

  "65.1.19نامه اجرایی قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهاي کشور مصوب  آیین "

شهرداریها موظفند دو درصد از بهاي بلیط تحویلی به صاحبان سینماها را از آنها دریافت و به  - 1ماده  

شود  می ایران افتتاح میمرکزي جمهوري اسال حساب خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک

کند به  حساب مذکور غیر قابل برداشت بوده و موجودي آن به ترتیب که خزانه معین می. واریز نمایند

  .درآمد عمومی منتقل خواهد شد  حساب

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن اعمال نظارت در امر وصول کامل و به موقع درآمد  - 2ماده    

فروش بلیط سینماهاي کشور را به طور ساالنه در  مار و اطالعات مربوط به عملکردنامه آ موضوع این آیین

  .اختیار وزارت امور اقتصادي و دارایی و وزارت برنامه و بودجه قرار دهد

بینی فروش بلیط سینماهاي کشور را در سال  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هر ساله پیش - 3ماده  

  .برنامه و بودجه قرار دهد ت مربوط را در اختیار وزارتمالی آینده برآورد و اطالعا

وزارت برنامه و بودجه رقم برآوردي را از یک طرف در ردیف درآمدهاي عمومی در  - 4ماده  

اي تحت عنوان کمک براي  جداگانه بودجه کل کشور منظور و از طرف دیگر اعتبار آن را در ردیف



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٤٣

اندرکاران  پوشش تأمین اجماع و باال بردن سطح کیفی دستوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت ایجاد 

  .دارد متعهد سینما منظور

نامه در حدود اعتبار تخصیص یافته و با  هاي موضوع این آیین وجوه الزم براي انجام هزینه - 5ماده  

شود واریز  خاصی که به همین منظور افتتاح می درخواست وجه ذیحساب مربوط توسط خزانه به حساب

واهد شد استفاده از حساب مذکور با امضاي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا مقامات مجاز از طرف خ

  .باشد ذیحساب وزارت مذکور مجاز می ایشان و

نامه در جهت ایجاد پوشش تأمین اجتماعی و باال بردن سطح  اعتبارات موضوع این آیین - 6ماده    

صرفاً خارج از قانون محاسبات عمومی و با  سالمی ایراناندرکاران متعهد سینماي جمهوري ا کیفی دست

رعایت سایر قوانین و مقررات و قانون نحوه هزینه کرند اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون 

عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، در موارد مشروح زیر قابل مصرف  محاسبات

  .باشد می

السهم  عت سینماي کشور چند سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت حقبیمه پرسنل شاغل در صن  -أ 

  ؛از کار، ازکارافتادگی هاي متعلقه از قبیل بیمه بازنشستگی، حوادث ناشی بیمه

کمک به منظور جبران زیانهاي احتمالی سینماگران متعهدي که بر اثر فعالیتهاي فیلمسازي با   -ب 

  ؛زیان مواجه گردیده است

  ؛هاي وابسته به صنعت سینما جهت امور رفاهی و پرسنلی انونها و تعاونیکمک به بنیادها و ک  -ج 

هاي متعلقه  اندرکاران سینما و پرداخت هزینه تأمین سایر نیازمندهاي رفاهی و اجتماعی دست  -د 

  .در این زمینه

اندرکاران  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید اعتبار مزبور را در جهت کمک به دست - 7ماده  

که در صنعت سینما فعالیت دارند به مصرف  سینما و در چهارچوب قانون مصوب از طریق مؤسساتیمتعهد 

  .برساند

خانه سینما یا دیگر مؤسسات مشابه که اهداف و وظایف آنها منطبق با قانون موضوع این  - 8ماده    

رهنگ و ارشاد اسالمی و آنها از سوي وزیر ف نامه باشند تنها به تشخیص و مشروط بر تأیید اساسنامه آیین

  .توانند در مشمول استفاده از این کمک قرار گیرند نظارت کامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می



پنجمفصل 

١٤٤

نامه با وزیر فرهنگ  مسئولیت تشخیص، تسجیل و تعهد و صدور حواله اعتبار موضوع این آیین - 9ماده  

  .ها با ذیحساب آن وزارت خواهد بود بار هزینهاعت و ارشاد اسالمی یا مقامات مجاز از طرف ایشان و تأمین

نامه در هر سال تا پایان فروردین سال بعد به  مانده وجوه استفاده نشده اعتبار موضوع این آیین - 10ماده  

  .خزانه واریز خواهد شد

وزیر نخست -میرحسین موسوي                                                                        

  

همراه با (14/5/1368ـ مصوب  نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازي آیین6-5

  )اصالحات بعدي

وزارت فرهنگ و  1366.7.14مورخ  8.918بنا به پیشنهاد شماره  1368.5.14هیأت وزیران در جلسه مورخ 

و ارشاد اسالمی مصوب  قانون اهداف و وظائف وزارت فرهنگ 2ماده  23ارشاد اسالمی در اجراي بند 

فیلمسازي را به شرح زیر  نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه مجلس شوراي اسالمی آیین 1365.12.12

  .تصویب نمودند

  "فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازينامه بررسی  آیین "

هاي  سالن میلیمتري که در سینماها و 16میلیمتري و  35ساختن هر گونه فیلم سینمایی  - 1ماده    

معرض استفاده عمومی قرار گیرد، اعم از فیلمهایی به  شود یا به هر نحوي در عمومی به نمایش گذاشته می

ارزشیابی وزارت  متراژ کوتاه، متوسط، طوالنی مستلزم تحصیل قبلی پروانه فیلمسازي از اداره کل نظارت و

  .باشد فرهنگ و ارشاد اسالمی می

20/3/1377اصالحی (2ماده 
6

براي صدور پروانه فیلمسازي، شوراي صدور پروانه فیلمسازي  -)

شرح زیر و با حکم  مرکب از پنج نفر افراد بصیر وخبره در امور فرهنگی، سینمایی و صنعت فیلمسازي به

  : شود معاون امور سینمایی و سمعی و بصري تشکیل می

                                                            
6
بصیر و  نفر از افراد 5جهت بررسی و صدور پروانه فیلمسازي، شوراي صدور پروانه فیلمسازي مرکب از  - 2ماده  :ماده قبلی به این شرح می باشد 

اداره کل نظارت و ارزشیابی و طبق نظر معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري و موافقت وزیر فرهنگ و  مطلع در زمینه فیلم و سینما به پیشنهاد

  :گردد اسالمی به شرح ذیل تشکیل میارشاد 

  .اي یک نفر کارشناس فیلمسازي حرفه - 1

  .مفیلیک نفر کارشناس در امور تولید و مدیریت  - 2



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٤٥

  ؛دو نفر به پیشنهاد اداره کل نظارت و ارزشیابی  -أ 

  ؛هاد خانه سینمادو نفر به پیشن  -ب 

مدیر کل نظارت وارزشیابی یا نماینده تام االختیار وي که با حق رأي سمت دبیر جلسات را به   -ج 

  .عهده خواهد داشت

بصري  -در غیاب نمایندگان خانه سینما دو نفر به انتخاب معاون امور سینمایی و سمعی  -تبصره  

  . شوند جایگزین می

  گیري و اعتبار آن و ضوابط مربوط به وظائف شورا رسمیت جلسه و نحوه رأي - 3ماده    

  و با تصویب وزیر یمظنامه داخلی خواهد بود که به وسیله شورا تهیه و تن توسط آیین

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی به مرحله اجرا درخواهد آمد

20/3/1377اصالحی (4ماده    
7

صدور پروانه فیلمسازي و چگونگی بررسی فیلمنامه بر اساس  -)

صدور پروانه  شوراي. رسد، خواهد بود ورالعملی که به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی میدست

فیلمسازي موظف است بر مبناي دستورالعمل مذکور و روشهاي طراحی شده توسط معاونت سینمایی و 

سینماي ایران وجلوگیري از سقوط کیفی، محتوایی وهنري  بصري که براي ارتقاي کیفیت -سمعی 

  .رسد، اقدام نماید هاي ایرانی تهیه و به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی میفیلم

20/3/1377اصالحی ( 5ماده    
8

اعتبار پروانه فیلمسازي از تاریخ صدور به مدت سه ماه است و  -)

  . است نامه منوط به تصویب شوراي صدور پروانه فیلمسازي تمدید آن با رعایت مفاد این آیین

                                                                                                                                                                                  
  .یک نفر کارشناس آشنا به سیاستهاي فرهنگی و هنري - 3

  .نماینده اداره کل نظارت و ارزشیابی - 4

  .مدیریت کل نظارت و ارزشیابی - 5

  .باشــــــــد پســـــــت دبیـــــــر شــــــــورا بـــــــه عهـــــــده نماینـــــــده اداره کــــــــل نظـــــــارت و ارزشـــــــیابی مـــــــی         -تبصـــــــره  

نامه داخلی خواهد بود که به وسـیله شـورا تهیـه و     ط مربوط به وظائف شورا توسط آیینگیري و اعتبار آن و ضواب رسمیت جلسه و نحوه رأي - 3ماده  

  .و با تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مرحله اجرا درخواهد آمد تنیم

باشد بـه   مه و تأیید آن میصدور پروانه فیلسمازي منوط به بررسی فیلمنامه توسط شوراي بررسی فیلمنا - 4ماده   :ماده قبلی به این شرح می باشد 7

  .گردد امور سینمایی و سمعی و بصري اعالم می استثناي مواردي که توسط معاونت

8
  :مواد حذف شده به شرح زیر می باشد )الف  

زم در امر هاي ال نفر افرادي آگاه به سیاستهاي فرهنگی و هنري و داراي تخصص 5اعضاء شوراي بررسی فیلمنامه متشکل از  - 5ماده          

باشند که توسط اداره کل نظارت و ارزشیابی و با نظر معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري و موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد  می نویسی فیلمنامه

  .گردند می اسالمی تعیین



پنجمفصل 

١٤٦

صورت تغییرات مصوبات شوراي فیلمسازي توسط تولیدکننده فیلم بدون دریافت در - 6ماده    

تواند فیلم در جریان ساخت را متوقف نماید  می مصوبه جدید از شوراي مذکور، شوراي پروانه فیلمسازي

  .تا مورد مغایر حذف و یا برابر نظر شورا اصالح گردد

نامه  زي الزامی براي هیأت نظارت موضوع آیینصدور پروانه فیلمسا -20/3/1377اصالحی ( 7ماده 

جهت صدور پروانه  61.12.4پروانه نمایش مصوب  نظارت بر نمایش فیلم و اسالید و ویدئو و صدور

  .نماید نمایش ایجاد نمی

نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالید و ویدئو و صدور پروانه  آیین 15فیلمهاي موضوع ماده  - 8ماده  

  .فیلمسازي ندارد احتیاج به اخذ پروانه 61.12.4نمایش مصوب 

تبصره فیلمهاي تولیدي توسط مراکز مورد نظر این ماده که در چهارچوب وظائف قانونی آنها ساخته و  

که ) میلیمتري 16و  35(بهداشت و کاربردي دارد در هر مقطع  جنبه پژوهشی، تحقیقاتی، مستند و آموزش

  .باشد نامه نمی تابع مقررات این آیین دقیقه باشد 60زمان آن کمتر از 

میلیمتري  16و  35چنانچه افراد و سازمانهایی که اقدام به تهیه و ساخت فیلمهاي سینمایی  - 9ماده  

فیلمسازي از اداره کل نظارت و ارزشیابی نمایند هیأت  با متراژ کوتاه یا متوسط یا بلند بدون اخذ پروانه

مصوب  بر نمایش و فیلم و اسالید و ویدئو و صدور پروانه نمایشنامه نظارت  نظارت موضوع آیین

  .تواند از بازبینی این گونه فیلمها خودداري نماید می 61.12.4

20/3/1377اصالحی (10ماده 
9

سازمان صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران براي ساخت  -)

  .تثنی استنامه مس فیلمهاي ویژه پخش ازسیماي جمهوري اسالمی از مفاد این آیین

                                                                       .باشد نامه کلیه ضوابط مغایر ملغی می از تاریخ تصویب این آیین - 11ماده    

                                                                                                                                                                                  
خواهد بود که به وسیله شـورا تهیـه و تنظـیم و     نامه داخلی گیري اعتبار آن و نحوه بررسی فیلمنامه توسط آیین رسمیت جلسه و نحوه رأي - 6ماده       

  .تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مرحله اجرا درخواهد آمد با

هاي مربوطه را تکمیل و همراه بـا مـدارك مـورد درخواسـت بـه       جهت بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازي متقاضی باید پرسشنامه - 7ماده   

  .ی ارائه نمایدنظارت و ارزشیاب اداره کل

توانـد   کننده فیلمنامه و پروانه فیلمسازي حداکثر ظرف مدت دو ماه اعالم نتیجه ننماینـد متقاضـی مـی    چنانچه هر یک از شوراهاي بررسی -تبصره  

  .ساخت فیلم نماید اقدام به

باشـد و تمدیـد آن بـا رعایـت مفـاد ایـن        ل مـی مدت اعتبار پروانه فیلمسازي از تاریخ صدور مدت یک سـا : قبلی به این شرح می باشد 8ماده  )ب

  .باشد پروانه فیلمسازي می نامه موکول به تصویب شوراي صدور آیین

9
نامـه داخلـی بـه وسـیله      گیري و اعتبار آن و نحوه بررسی اعتراضات توسط آیـین  رسمیت جلسه و نحوه رأي :قبلی به این شرح می باشد 10ماده  

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی به مرحله اجراء در خواهد آمد وزیرشورا تهیه و تنظیم و با تصویب 



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٤٧

  وزیر نخست -موسوي  میرحسین                                                                                  

ـ  "هماهوارممنوعیت بکارگیري تجهیزات دریافت از "نامه اجرایی قانون  آیین 7-5

  9/1/1374مصوب 

ممنوعیت بکارگیري تجهیزات دریافت از  "قانون به استناد ماد 1374.1.9هیأت وزیران در جلسه مورخ  

:ور را به شرح زیر تصویب نموداجرایی قانون مذک نامه آیین-1373.11.23مصوب  - "ماهواره

  بکارگیري تجهیزات دریافت از ماهوارهممنوعیت نامه اجرایی قانون  آیین

ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از - 1ماده 

عات موظفند و اطال) هاي فنی صالحیت براي (تلگراف و تلفن هاي پست و نظرخواهی از وزارتخانه

هاي واصل شده اعالم نظر نمایند پس از  زمان تقاضا، نسبت به درخواستحداکثر ظرف پانزده روز از

هاي فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز شده در صورت عدم اعالم نظر دستگاه تعیینپایان مهلت

  .به ارائه مجوز خواهد بود

نمایندگیهاي سیاسی و کنسولی کشورهاي میوزارت امور خارجه مشخصات و اسا - 2ماده   

شمول مفاد این قانون مستثنی هستند به  الملل از حقوق بینالمللی را که بر اساس خارجی و سازمانهاي بین

  .کند اعالم میوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

و  طور مستمر اسامیبه قانون) 7(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با رعایت ماده  - 3ماده    

اعالم  تغییرات آنها را به وزارت کشورکنندگان مجاز تجهیزات دریافت از ماهواره و مشخصات استفاده

کنندگان غیر مجاز و معرفی آنان به  تجهیزات استفادهآوري نماید تا وزارت کشور نسبت به جمع می

  .مراجع قضایی اقدام کند

ه حسب نیازهاي و سفارش سازمان صدا وهاي تولیدکننده و سازنده داخلی چنانچ شرکت -4دهما   

شده مبادرت تلفن بر اساس قراردادهاي منعقد سیماي جمهوري اسالمی ایران و وزارت پست و تلگراف و

هاي مندرج در مواد  ممنوعیتبه تولید و ساخت تجهیزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمایند از شمول

  .نخواهد شدتعرض آنهاقانون خارج بوده و وزارت کشور م) 9(و) 8(

تا مأمورین انتظامی در وزارت کشور مکلف است ضمن تدوین دستورالعمل الزم، ترتیبی اتخاذ نماید

حمل و نقل، انبارها و مراکز نصب و تعمیر متصدیان قانون متعرض مأمورین و) 9(و ) 8(مقام اجراي مواد 
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زارت پست و تلگراف و تلفن نگردند اسالمی ایران و وو نگهداري سازمان صدا و سیماي جمهوري

  .را معمول نمایندهاي الزم ها و هماهنگی همکاري و

قانون و به منظور تبیین اثرات مخرب  (4(هاي فرهنگی کشور براي تحقق مفاد ماده  دستگاه - 5ماده    

نون موظفند با قا) 10(اجرایی براي تحقق ماده  هاي دستگاهاي و نیز سایر هاي ماهواره استفاده از برنامه

و سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران حسب مورد همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  .نمایند

هاي فرهنگی کشور مکلفند قبل از تصویب بودجه ساالنه کل کشور، طرحهاي الزم دستگاهکلیه   

کننده ماهواره به  منحرفهاي همخرب برنام پیشنهاد خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و تبیین اثرات

  .منظور گرددسازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا در بودجه ساالنه آنان

توجه به وظایف نیروي آوري تجهیزات دریافت از ماهواره با وزارت کشور جهت جمع - 6ماده    

  .نمایدبسیج استفاده مقاومت تواند از نیروي انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد می

صورت داوطلبانه، تجهیزات خود را کسانی که پس از انقضاي مهلت مقرر در قانون به - 7ماده    

  .مجازاتها خواهند بود  درتحویل دهند، مشمول مقررات مربوط به کیفیات مخففه

ار طریق تعیین رابط، اخبار الزم را در اختیقانون، وزارت اطالعات از) 3(در اجراي ماده  - 8ماده    

هاي اطالعات، فرهنگ و ارشاد  وزارتخانه با همکاريوزارت کشور. وزارت کشور قرار خواهد داد

کارهاي  گمرك ایران با توجه به اخبار و اطالعات واصل شده و راهاسالمی و پست و تلگراف و تلفن و

منظور ستادي بدین. هاي مزبور اقدامات اجرایی الزم را معمول خواهد داشت دستگاه توسطارائه شده

  .گردید هاي مزبور در وزارت کشور مستقر خواهد متشکل از نمایندگان دستگاه

اي تنظیم و وزارت کشور مکلف است در قبال توقیف تجهیزات موضوع قانون صورتجلسه-9ماده   

اسالمی ایران سازمان صدا و سیماي جمهوري قانون به) 3(اي از آن را جهت اجراي تبصره ماده  نسخه

  .ارسال نماید

شود یا  به وزارت کشور تحویل داده میتجهیزات موضوع قانون که به طور داوطلبانه - 10ماده    

شود، ماهانه طی  ضبط و مصادره می قضاییدار حسب مورد توسط وزارت کشور و مرجع صالحیت

یما به مراکز مرجع ذیربط قضایی و سازمان صدا و ساي با امضاي نمایندگان وزارت کشور، صورتجلسه

  .داده خواهد شدو سیما تحویل استانی سازمان صدا



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٤٩

ت وزار. تلگراف و تلفن استتعریف تجهیزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و - 11ماده 

  .تعاریف مربوط اقدام نمایدارائه پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یک ماه نسبت به

ورودي و سایر نقاط کشور بر اساس قوانین انون در مباديتشخیص تجهیزات فنی مشمول ق -تبصره    

  .بود ذیربط خواهدهاي و مقررات جاري کشور، بر عهده دستگاه

جمهوري اسالمی ایران به منظور قانون، سازمان صدا و سیماي) 6(در اجراي تبصره ماده  - 12ماده    

به آنها، مواد اولیه تولید فیلم و سریال از  متعلق یدکیها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم واردات فرستنده

هاي پست و  ها و سازمانهاي دولتی نظیر وزارتخانه ساخت وزارتخانهاخذ مجوز ورود و گواهی عدم

صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژي اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معافتلفن، تلگراف و

  .است

ایران در اسالمی و سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی وزارت فرهنگ و ارشاد - 13ماده    

دستورالعملهاي الزم را براي تعیین خود قانون مجازند به تناسب مسئولیتهاي) 10(اجراي تبصره ماده 

صالحیت خود، راساً و به طور جداگانه به ناشرین و هاي تبلیغاتی غیر مجاز تدوین و بنا به حوزه آگهی

  .همچنین واحدهاي داخلی و تابع خود ابالغ نمایندي تبلیغاتیها بنگاه مطبوعات و

با ذکر دالیل توجیهی به امضاي   قانون و) 7(با رعایت ماده  توانند  میها و سازمانها دستگاه - 14ماده    

وزارت اي از ماهواره هاي تلویزیونی اجرایی خود براي استفاده از تجهیزات گیرنده برنامهباالترین مقام

  .نگ و ارشاد اسالمی درخواست مجوز کنندفره

کننده از تجهیزات در برابر هر گونه استفاده غیر قانونی از آن پاسخگو مسئول واحد استفاده -تبصره    

توجیهی مناسب را براي آموزش و آمادگی این هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دوره .خواهد بود

  .استها سئوالن منوط به موفقیت در این دورهتأیید صالحیت م. کند مسئوالن برگزار می

  یس جمهورئمعاون اول ر -حسن حبیبی                                                                     
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ـ مصوب  ، اسالید پرشدهوارهاي صوتی و تصویري، نارسال کتب، نشریات، فیلم 8-5

19/1/1375  

وزارت  19/12/1374مورخ  17675/100بنا به پیشنهاد شماره  19/1/1375هیأت وزیران در جلسه مورخ 

مصوب  –قانون نحوه اعمال و تعریزات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز ) 6(بازرگانی وبه استناد ماده 

  : تصویب نمود  –مجمع تشخیص مصلحت نظام 12/2/1374

مواد تبلیغاتی و غیر  رشده و، اسالید پارسال کتب ، نشریات، فیلم، نوارهاي صوتی و تصویري

به خارج از ) ، آموزشی و جزوه هاي معرفی فعالیتها و تولیدات اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی( تبلیغاتی 

کشور که جنبه غیر تجاري دارند توسط دستگاههاي اجرائی و سازمانها وموسسات دولتی یا معرفی 

عرفی وزارت فرهنگ و سات بخش خصوصی با مباالترین مقام دستگاه مربوط و سایر سازمانها و موس

ه مورخ 11555ت/61212تصویبنامه شماره  1از سپردن تعهد ارزي موضوع بند  ،ارشاد اسالمی

   .و سایر مصوبات هیأت دولت معاف است 27/2/1374

   یس جمهور معاون اول رئ –حسن حبیبی                                                                       

هاي مندرج در بودجه سالیانه وزارت فرهنگ و  آیین نامه نحوه پرداخت کمک  9-5

   17/4/1377ـ مصوب  ارشاد اسالمی

فرهنگ و ارشاد  1377.2.30مورخ  1.5111بنا به پیشنهاد شماره  1377.4.17هیأت وزیران در جلسه مورخ  

نحوه پرداخت کمکهاي مندرج در بودجه سالیانه نامه  آیین قانون اساسی 138اسالمی و به استناد اصل 

  : وزارت مزبور را به شرح زیر تصویب نمود

  اسالمی  وزارت فرهنگ و ارشاد ت کمکهاي مندرج در بودجه سالیانهنامه نحوه پرداخ آیین

نامه شامل کمکهایی است که در راستاي اهداف و وظایف  پرداختهاي موضوع این آیین -1ماده    

هاي آن از محل اعتبارات مصوب به  برنامه و ارشاد اسالمی و به منظور تسریع در تحقق وزارت فرهنگ

افراد حقیقی و حقوقی، واحدها، مراکز و مؤسسات و نهادهاي فرهنگی، هنري و پژوهشی غیر دولتی 

  .پذیرد می صورت

گاران هاي عمومی، مطبوعات و نشریات، خبرن به کتابخانه) 1(کمکهاي موضوع ماده  -2ماده   

پژوهشگران، مترجمان، ناشران و هنرمندان و  عکاسان، روزنامه نگاران، شاعران، نویسندگان، محققان، ،
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دست اندرکاران هنرهاي نمایشی و تجسمی و سینما، انجمنهاي فرهنگی، هنري، سینمایی و مطبوعاتی و 

فارسی، توسعه کمک درجهت حفظ، تقویت و گسترش فرهنگ انقالب اسالمی، زبان و ادبیات  نیز

هاي فرهنگی،  رسانی کتاب و جشنواره وتعمیم آموزش و پرورش، برگزاري مراسم، نمایشگاههاي اطالع

هنري، سینمایی و مطبوعاتی، تولید فیلم سینمایی و کمک به توسعه و رشد گردشگري و 

اماکن خارج از کشور وایجاد وتوسعه و تجهیز سالنهاي نمایش فیلم،  جهانگردي در داخل و صنعت

. گیرد تعلق می فرهنگی، هنري مساجد، اعزام مبلغین مذهبی و مراکز ترجمه قرآن کریم به زبانهاي خارجی

مشروط به آنکه مؤسسات ومراکز مذکور غیر دولتی باشند و فعالیتهاي موضوع این ماده توسط چنین 

  . مراکز و مؤسسات انجام شود

د هر سال مبالغی را به صورت کلی ویا جزیی براي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میتوان -3ماده  

نامه با تأیید  این آیین) 1(نهادهاي مندرج درماده  کمک به افراد واشخاص حقیقی یا حقوقی و مؤسسات و

  . وزیر یا مقام مجاز از طرف وي پرداخت نماید

و موافقت  ها پرداخت کمکها بنا به درخواست مسؤوالن واحدهاي ذي ربط در وازتخانه -4ماده  

  .پذیرد وزیر یا مقام مجاز از طرف وي انجام می

سازمانهاي تابعه، معاونتها، واحدهاي ستادي و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها  -1تبصره    

نامه در حوزه فعالیت  این آیین) 2(مندرج د رماده  مکلفند سالیانه فهرست اسامی افراد حقیقی وحقوقی

  . ارشاد اسالمی پیشنهاد نمایند ق دریافت کمک دارند، به وزیر فرهنگ وخود را که استحقا

شخصیتهاي  فعالیتهاي فرهنگی، هنري، تبلیغی و سیاحتی و افراد حقیقی و حقوقی و -2تبصره    

ارشاد اسالمی همسو با اهداف انقالب  فرهنگی در خارج از کشور که به تشخیص وزارت فرهنگ و

نامه از محل اعتبارات حوزه ذي ربط  مشمول کمکهاي موضوع این آییننماید  اسالمی فعالیت می

  . باشند می

نامه در مرکز با تأیید وزیر یا  پرداختهاي انجام شد از محل کمکهاي موضوع این آیین -5ماده  

تأیید مدیر کل  او دراستانها با  مقامات مجاز از طرف او یا رییس سازمان و یا مقامات مجاز از سوي

  . و ارشاد اسالمی به هزینه قطعی منظور خواهد شد فرهنگ
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نامه در مواردي که به صورت مستقیم به اشخاص مذکور در  پرداختهاي موضوع این آیین -6ماده  

اعالمیه بانکی  .هزینه قطعی منظور خواهد شد انجام میشود با اخذ رسید از دریافت کننده وجه به) 2(ماده 

  .ي نفع در حکم رسید وجه خواهد بودمبنی بر واریز وجه به حساب ذ

پرداخت کمک به صورتی که موجب ایجاد هر نوع رابطه استخدامی اعم از رسمی،  -7ماده    

  .باشد روزمزد، قراردادي و غیره گردد ممنوع می

تواند به صورت  درصورت تشخیص وزیر یا مقامات مجاز از سوي او کمکهاي اهدایی می -8ماده  

  . دغیر نقدي انجام شو

باشد  تعین نوع کمکهاي غیر نقدي و اهدایی به عهده وزیر یا مقام مجاز از سوي او می -1تبصره  

  . قبض انبار و حواله انبار خواهد بود واخذ رسید از دریافت کننده کاال یا کمکهاي غیر نقدي در حکم

ار گیرد تابع کاالهایی که از محل اعتبارات کمکها دراختیار دستگاههاي دولتی قر -2تبصره  

  . نامه اموال دولتی خواهد بود مقررات آیین

نامه ضمن رعایت مفاد مندرج در آن موکول به پیش  موضوع این آیین) کمک (پرداختهاي  -9ماده    

  . باشد بینی اعتبار وتبادل موافقتنامه با سازمان برنامه وبودجه می

با آن در زمینه کمکهاي وزارت فرهنگ و  نامه مصوبات مغایر از تاریخ تصویب این آیین -10ماده  

  . گردد ارشاد اسالمی ملغی اعالم می

  یس جمهورئمعاون اول رـ  حسن حبیبی                                                                  

  

فرهنگی ایران، سینما شهر و خانه سینما   حسوب شدن سه مؤسسه نمایشگاههايم 10-5

 11ها و مؤسسات موضوع بند ب ماده  وزارتخانه فهرست 10موضوع ردیف جزو مؤسسات 

  21/1/1379ـ مصوب  مأموریت قانون استخدام کشوري منظم به آیین نامه

 )11(ماده ) ب(مشمول بند   ها و مؤسسات ویژه رییس جمهور در مورد تعیین وزارتخانه تصمیم نماینده 

ایران و  و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی براساس اصل یکصد قانون استخدام کشوري که 

هیات وزیران اتخاذ  به عنوان تصمیم 1377.3.27مورخ  -ه19089ت18998.تصویبنامه شماره  به استناد

  :شود شده است به شرح زیر براي اجرا ابالغ می
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) 10( ردیف سه مؤسسه نمایشگاههاي فرهنگی ایران، سینماشهر و خانه سینما جزو مؤسسات موضوع   

نامه  منضم به آیین قانون استخدام کشوري) 11(ماده ) ب(مؤسسات موضوع بند ها و  فهرست وزارتخانه

و ارشاد  رسمی وزارت فرهنگ مستخدمان نفر از ) 4(شوند و مأموریت تا چهار  مأموریت محسوب می

سازمانی  آن با حفظ پست ) 1(مأموریت و تبصره  نامه آیین) 3(اسالمی به مؤسسات یاد شده با رعایت ماده 

  .ماه مجاز است) 6(تا شش 

 مأموریت در صورت نیاز مؤسسات یاد شده و رضایت مستخدم بدون حفظ پست سازمانی و تمدید  

  .باشد رعایت مقررات مربوط امکان پذیر می با 

  رمعاون اول رییس جمهو -حسن حبیبی                                                                       

  

  13/6/1379ـ مصوب آیین نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت 11-5

وزارت  1378.12.11مورخ  1.37330بنا به پیشنهاد شماره  1379.6.13هیات وزیران در جلسه مورخ  

فرهنگ و ارشاد اسالمی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 

  :امه تکریم هنرمندان پیشکسوت را به شرح زیر تصویب نمودن آیین

  "نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت آیین "

شود که در یکی از حوزه هاي  نامه به کسی اطالق می هنرمند پیشکسوت موضوع این آیین  -1ماده  

ی و صنایع نویس موسیقی، نمایش، شعر، ادبیات داستانی، سینما، معماري، هنرهاي سنتی و تجسمی، خوش

  :باشد دستی به خلق آثاري برجسته اشتهار و اشتغال داشته یا دارد و واجد شرایط زیر می

  ؛سال سابقه آفرینش حرفه اي هنري 35بیش از   -أ 

  ؛سال سن 60بیش از   -ب 

  ؛در جامعه هنري کشور از حسن شهرت برخوردار بوده و صاحب سبک ویژه خویش باشد  -ج 

سال سابقه فعالیت حرفه اي داشته اما به  35سن یا کمتر از  سال 60هنرمندي که کمتر از  -تبصره  

سبب سانحه و یا هر علت دیگري قادر به فعالیت نباشد ، به شرط داشتن سایر ویژگیهاي موضوع این ماده 

  .نامه خواهد بود ین آیینمشمول ا



پنجمفصل 

١٥٤

دان کشور رمننامه، شوراي ارزشیابی هن مرجع تعیین هنرمند پیشکسوت موضوع این آیین -2ماده  

  .باشد می

میزان پاداش ماهانه هر هنرمند با توجه به شرایط شخصی، ویژگیهاي هنري و  -)اصالحی( 3ماده  

دویست هزار ریال تا یک میلیون و   )750/ 000(شان اجتماعی هنرمند بین هفتصد و پنجاه هزار 

از محل  زیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بنا به پیشنهاد شوراي ارزشیابی هنرمندان و تایید وریال ) 1/ 200/ 000(

مصوب مربوط اعتبارات
10
و یا معاونت امور هنري  تعیین خواهد شد که از طریق انجمن رشته هنري مربوط 

  .گردد پرداخت می  فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت

6/3/1383اصالحی ( 1تبصره  
11

این پاداش پس از فوت هنرمند به همسر یا فرزندان تحت تکفل  -)

مذکور به همسران و یا فرزندان تحت تکفل هنرمندان پیشکسوتی که  پرداخت پاداش. گیرد علق میوي ت

  .اندنیز قابل تسري خواهد بود نامه فوت شده قبل از تاریخ تصویب این آیین

ـ درصورت وجود اعتبار در ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد )6/3/1383الحاقی ( 2تبصره 

و حداکثرپاداش ماهانه موضوع این ماده همه ساله با توجه به افزایش ضریب حقوق  ، میزان حداقل اسالمی

  .یابد ـ افزایش می 1370پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب  قانون نظام هماهنگ) 1(موضوع ماده 

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور اعتبار مربوط را در ردیف جداگانه به عنوان کمک  -4ماده  

  .اسالمی پیش بینی نماید ارشادفرهنگ و  رات وزارتدر ذیل اعتبا

  .خواهد بود 1380.1.1نامه  تاریخ اجراي این آیین -5ماده    

  یس جمهوررئمعاون اول  -حسن حبیبی                                                                     

  

ه سوم توسعه اقتصادي هاي بخشی قانون برنام راهکارهاي اجرایی حوزه از  12-5

  21/10/1379مصوب ـ   اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

سازمان  1379.5.5مورخ  .103.م 1125.بنا به پیشنهاد شماره  1379.10.21هیأت وزیران در جلسه مورخ  

ان استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایر مدیریت و برنامه ریزي کشور و به

                                                            
10

پس از  6/3/1383اضافه شد و در مصوبۀ  3به مادة  "مصوب مربوط از محل اعتبارات" عبارت هیأت وزیران  2/3/1380در مصوبه  

  .گردید اضافه " اسالمی فرهنگ و ارشاد و یا معاونت امور هنري وزارت"عبارت  " از طریق انجمن رشته هنري مربوط"عبارت 

11
  .گیرد این پاداش پس از فوت هنرمند به همسر وي تعلق می :تبصرة قبلی به این شرح می باشد 



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٥٥

اجتماعی و فرهنگی جمهوري  راهکارهاي اجرایی حوزه هاي بخشی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،

  :را به شرح زیر تصویب نمود - 1379مصوب  -اسالمی ایران 

  راهکارهاي اجرایی امور فرهنگی، آموزشی پژوهشی......  

  رديمیراث فرهنگی و جهانگ بخش فرهنگ و هنر و تربیت بدنی  -3 ......

  فرهنگ و هنر و تبلیغات اسالمی .....

، سینما و است به منظور شفاف کردن امور چاپ، نشرـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف 2 .....

، الیحه سینما و کتابخانه هاي عمومی، الیحه نشر کتاب و رفع مشکالتساماندهی نحوه نظارت بر آنها 

سوم توسعه  ی را در مدت یکسال پس از تصویب قانون برنامهموارد اصالحی در قانون کتابخانه هاي عموم

  .به هیأت وزیران پیشنهاد کند

المقدور ممنوعیتهاي قانونی و اعمال نظارت عالیه به تدریج  ـ در کلیه فعالیتهاي فرهنگی و هنري حتی3

ک سال دستگاههاي فرهنگی کشور موظفند طی مدت ی. خواهد شد جایگزین ممیزیها و نظارتهاي پیشینی

مستلزم شفاف سازي و تبدیل  پس از تصویب قانون برنامه سوم توسعه ، مواردي از نظارتهاي پیشینی را که

  .به محدودیتها و ممنوعیتهاي قانونی مشخص است جهت تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کنند

یت از هنرمندان و ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تربیت بدنی موظفند به منظور حما10 ....

اندر کاران چاپ و نشر کتاب و مطبوعات و قهرمانان و  ، دستپدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنري

الذکر  سابق پیشکسوتان ورزشی و ساماندهی کلیه اقداماتی که در حال حاضر با هدف حمایت از افراد

یسندگان ، هنرمندان و قهرمانان نامه مربوط به تشکیل صندوق اعتباري حمایت از نو گیرد، آیین صورت می

پایان سال اول برنامه سوم توسعه تهیه و براي تصویب به هیأت وزیران  و پیشکسوتان ورزشی را حداکثر تا

  .ارایه کنند

ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تربیت بدنی تالش خواهند کرد به منظور قدردانی از 12....

استفاده از تجربیات و مهارتهاي آنان با همکاري سازمان  ان ورزشی وهنرمندان، نویسندگان و قهرمان

  :مدیریت و برنامه ریزي کشور اقدامات ذیل را در دوران برنامه سوم انجام دهد

تدوین طرح تعمیم ارزشیابی هنرمندان ، نویسندگان و سینماگران شاغل بخش دولتی به   -أ 

  ؛هنرمندان غیر شاغل



پنجمفصل 

١٥٦

گیري از هنرمندان ، نویسندگان و سینما گران براي تدریس در  فراهم کردن زمینه براي بهره  -ب 

؛توانمندیهاي آنان مراکز آموزشی در سطوح مختلف با توجه به

تحت پوشش بردن هنرمندان ، نویسندگان ، سینماگران و قهرمانان ورزشی کشور در بیمه هاي   -ج 

  ؛اجتماعی و درمانی

.ن آثار هنرياجراي بیمه آثار هنري هنرمندان و پدید آورندگا  -د 

شود به منظور رونق صدور کاالهاي فرهنگی به خارج از  به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اجازه داده می

هاي خارجی براي تولید مشترك فیلم سینمایی و احداث  از سرمایه کشور با رعایت قوانین و مقررات

از تولید  .نمایش استفاده کند مجتمعهاي بزرگ سینمایی و ارتقاي تکنولوژي و افزایش ظرفیت تولید و

فیلمهاي مناسب براي صدور به بازارهاي جهانی و حضور مستمر در جشنواره هاي جهانی حمایت قانونی ، 

  .حقوقی و مالی کند

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و ) 70(نامه اجرایی ماده  آییناز  13-5

  12/11/1379ـ مصوب  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

 کار قانون و به منظور پیشبرد اهداف و انجام وظایف شورا،) 70(ماده ) 1(در اجراي تبصره  - 9ماده 

سایر ) ها کمیته (ها  شوند و با تشکیل این کارگروه تشکیل می تخصصی به شرح زیر) هاي کمیته (هاي  گروه

ها  کارگروه و وظایف آنها به اینو ستادهاي مرتبط موجود استان منحل ) ها کمیته (ها  شوراها، کارگروه

  :گردد محول می) کمیته ها (

   ؛ستاد برنامه ریزي تحول اداري  -أ 

  ؛فنی ) کمیته (کارگروه   -ب 

  ؛عمران ) کمیته (کارگروه   -ج 

  ؛امور زیربنایی) کمیته (کارگروه   -د 

خاك، زراعت و باغداري، دام و طیور،  (آب و کشاورزي و منابع طبیعی) کمیته (کارگروه   -ه 

  ؛)زیانشیالت و آب

  ؛صنعت و معدن ) کمیته (کارگروه   -و 

  ؛امور فرهنگ و هنر، بسیج و تربیت بدنی) کمیته (کارگروه   -ز 



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٥٧

  ؛امور گردشگري) کمیته (کارگروه   -ح 

  ؛آموزش و پرورش) کمیته (کارگروه   -ط 

؛بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی )کمیته (کارگروه   -ي 

  ؛آموزش فنی و حرفه اي) کمیته (کارگروه   -ك 

  ؛امور بانوان و جوانان) هکمیت (کارگروه   -ل 

   ؛اشتغال و سرمایه گذاري) کمیته (کارگروه   -م 

  ؛آمایش، جمعیت و محیط زیست ) کمیته (کارگروه   -ن 

  ؛پژوهش و فن آوري )کمیته (کارگروه   -س 

  ؛ستاد حوادث پیش بینی نشده   -ع 

  ؛تخصیص اعتبار استان ) کمیته (کارگروه   -ف 

  ؛ستاد درآمد و تجهیز منابع استان   -ص 

.توسعه صادرات استان) هکمیت (کارگروه   -ق 

امور فرهنگ و هنر، بسیج و تربیت بدنی، موضوع بند ) کمیته (ترکیب اعضاي کارگروه  - 22ماده 

  :شود می نامه به شرح زیر تعیین این آیین) 9(ماده  "چ"

  ؛)رییس (معاون برنامه ریزي و اداري و مالی استاندار   -أ 

  ؛)دبیر (نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزي استان   -ب 

  ؛مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  -ج 

  ؛مدیر کل تربیت بدنی استان  -د 

  ؛رییس سازمان تبلیغات اسالمی استان  -ه 

  ؛مدیر کل آموزش و پرورش استان  -و 

  ؛رییس سازمان صدا و سیماي مرکز استان  -ز 

  ؛مدیر کل میراث فرهنگی استان  -ح 

  ؛مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان  -ط 

  ؛و نوجوانان استان رییس کانون پرورش فکري کودکان  -ي 



پنجمفصل 

١٥٨

دو نفر صاحب نظر که حداقل یکی از آنان از میان بانوان باشد، به انتخاب کار گروه   -ك 

  ؛)کمیته (

تا تشکیل شوراي اسالمی استان، رییس شوراي شهر مرکز  (رییس شوراي اسالمی استان   -ل 

   ؛)استان

  ؛فرمانده نیروي مقاومت بسیج استان  -م 

  ؛انتخاب استاندار با حق رأيیکی از مدیران ستادي استانداري به   -ن 

  ؛رییس سازمان جهاد کشاورزي استان  -س 

  ؛مدیر کل بهزیستی استان  -ع 

  ؛مسؤول ورزش بانوان استان  -ف 

.نامه این آیین) 3(ماده ) 25(یکی از رؤساي دانشگاهها، موضوع بند   -ص 

  

ین امور فرهنگ و هنر، بسیج و تربیت بدنی به شرح زیر تعی) کمیته (ـ وظایف کارگروه  23ماده    

  :شود می

هاي فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ورزش و میراث  هاي بلندمدت و میان مدت بخش تهیه برنامه  -أ 

  ؛هاي کشور فرهنگی در چارچوب برنامه

هاي فرهنگ و هنر، تربیت بدنی و ورزش و میراث فرهنگی  پیشنهاد بودجه ساالنه بخش  -ب 

ودجه ساالنه کشور به سازمان تنظیم ب ها و دستورالعمل تهیه و استان در چارچوب بخشنامه

  ؛مدیریت و برنامه ریزي استان

هاي مناسب و ارایه خط مشی فرهنگی و هنري در جهت گذران اوقات فراغت  ایجاد زمینه  -ج 

  ؛جوانان و نوجوانان

هاي فرهنگ و هنر اسالمی و ایرانی از طریق  تقویت روح تحقیق و تتبع و ابتکار در زمینه  -د 

  ؛هنرمندان یت از نویسندگان وایجاد امکانات تشویق و حما

تشویق و حمایت از ایجاد، توسعه، بهره برداري و تجهیز تأسیسات فرهنگی، هنري و سینمایی   -ه 

  .استان در شهر و روستا

  



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٥٩

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  161نامه اجرایی ماده  آیین 14-5

  26/11/1379ـ مصوب  جمهوري اسالمی ایران

بنابه پیشنهاد مشترك سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و  1379.11.26هیأت وزیران در جلسه مورخ 

سازمان  1379.10.25مورخ  105.7445-319.1619نامه شماره  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، موضوع

اقتصادي،  سعهقانون برنامه سوم تو) 161(به استناد ماده وزارت کشور مدیریت و برنامه ریزي کشور و 

د شده را به شرح نامه اجرایی ماده یا آیین - 1379مصوب  -اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران 

  :زیر تصویب نمود

عی و فرهنگی جمهوري اسالمی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتما) 161(نامه اجرایی ماده  آیین"

  "ایران

  :نامه، به شرح زیر است یینتعریف اصطالحات مندرج در این آ -1ماده 

شود که ضمن داشتن ابعاد مناسب براي احداث سینما، مجتمع  به زمینی گفته می: سبزمین منا -الف  

هاي بزرگ، بر  پرتردد و مردمی، مانند مراکز خرید، بوستان فرهنگی، تاالرهاي نمایش، در نزدیکی مراکز

  .هاي شهري واقع شده باشد هاي اصلی و دور از مراکز صنعتی و بزرگراه خیابان

صندلی باشد و با داشتن امکانات  180شود که داراي سالن با حداقل  به مکانی گفته می: سینما -ب 

  .سه نوبت در روز اقدام به نمایش فیلم براي عموم نماید میلیمتري سینمایی، دست کم 70و  35نمایش فیلم 

 50با ظرفیت حداقل  (صحنه، جایگاه تماشاگران شود که داراي  به مکانی گفته می: تاالر نمایش -ج 

هاي جانبی، شامل اتاق گریم، رخت کن، انبار دکور،  مکان اتاق فرمان، تجهیزات فنی، نور، صدا و) نفر

  .کارگاه دکور و آرشیو لباس باشد

 شود که عالوه بر داشتن حداقل یک سالن چند منظوره، داراي به بنایی گفته می: مجتمع فرهنگی -د  

ها بر عهده وزارت  آموزشی باشد که نظارت بر آن فعالیت اماکنی براي ارایه خدمات علمی، فرهنگی و

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار دارد

هاي موقوفه همان منطقه یا احداث یک  اجاره بهاي ساالنه معادل زمین: حداقل سهم بابت زمین -هـ 

  .باشد متر مربع واگذار شده، می 50متر مربع فضاي تجاري توسط شهرداري به ازاي هر
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شود که داراي زمین  به مکانی اطالق می: سینما و مجتمع فرهنگی و تاالر نمایش مستهلک شده -و  

تجهیزات یا به دالیلی مانند آتش سوزي و تعطیل عمومی،  مناسب بوده اما به دلیل قدمت و فرسودگی بنا و

  .نباشد قابلیت بهره برداري از ظرفیت اسمی آن موجود

شد، از این پس به عناوین سینما، تاالر نمایش، مجتمع فرهنگی که تعاریف آنها ذکر  -تبصره 

  .شود خوانده می "عمجتم "اختصار، 

  :گیرد هاي زیر انجام می تأمین زمین مناسب براي ساخت مجتمع به صورت -2ماده 

سط وزارت مسکن و هاي جدید االحداث، تأمین و فروش زمین مناسب تو در شهرك -الف    

شهرداري به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی  هاي توسعه و عمرانی شهري توسط شهرسازي و در طرح

  .ساله خواهد بود 10اي و موقعیت مکانی در اقساط  به قیمت منطقه

هاي مناسب را که در مالکیت شهرداري است براي  شود، زمین ها اجازه داده می به شهرداري -ب 

سال بدون انتقال  25حداقل سهم بابت زمین براي مدت  ها در قالب قرارداد و در قبال اخذ احداث مجتمع

  .مالکیت در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند

در صورت هماهنگی طرح با  "ها مجتمع "به منظور تسهیل و حمایت از احداث و بازسازي  -3ماده  

هاي نمایش،  ماده موظفند، حداکثر معادل زیربناي سالن این هاي مشمول هاي جامع شهري، شهرداري طرح

سازندگان  .مجوز ساخت تجاري و خدماتی را بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه صادر نمایند

هاي ایجاد شده، یا کاربري تعیین شده،  ها مکلفند متناسب با شرایط مندرج به شرح زیر از مجتمع مجتمع

  .بهره برداري نمایند

سازندگانی که در زمین خریداري شده از وزارت مسکن و شهرسازي یا شهرداري، مجتمع  - الف 

  .به نام آنان سال از تاریخ انتقال قطعی زمین 10احداث کنند حداقل 

سازندگانی که زمین متعلق به شهرداري بدون انتقال مالکیت و در قالب قرارداد به خود مورد  -ب 

  .برداري سال از آغاز بهره 25به مدت   هند،د ع فرهنگی قرار میبهره برداري سینمایی یا مجتم

نامه، از زمین متعلق به  این آیین) 161(ماده ) د (چنانچه دریافت کننده تسهیالت موضوع بند  -4ماده   

سال از آغاز بهره برداري مجتمع حق تغییر  10کنند تا  خود براي احداث یا بازسازي مجتمع استفاده

  .کاربري ندارد
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تصمیم به  احداث مجتمع استفاده کند و بعداًچنانچه متقاضی از زمین شهرداري براي  -5ماده   

تاریخ انتقال قطعی زمین به نام وي، حق تغییر کاربري  سال پس از 10خریداري زمین از شهرداري بگیرد تا 

  .آن را ندارد

وقی براي ساخت و بازسازي یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حق ها رأساً يچنانچه شهردار -6ماده

هاي برنامه سوم کل کشور اقدام به  در قانون بودجه سال ها سینماهاي موجود، از تسهیالت تکلیفی بانک

ندارد، با  ها و خدمات فرهنگی و هنري اختصاص توانند در ساعاتی که به فعالیت ساخت مجتمع کنند، می

هاي فرهنگی و هنري مورد استفاده قرار  دهماییرعایت مقررات مربوط، آن را براي انجام مراسم و گر

  .دهند

  .باشد مستهلک شده در اولویت می "مجتمع "نیمه تمام و بازسازي  "مجتمع "تکمیل و اتمام  - 7ماده   

ها از نظر نماي بیرونی و داخلی و تجهیزات مورد نیاز  هاي بازسازي و احداث مجتمع طرح - 8ماده  

  .گردد فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه و ابالغ می ه از سوي وزارتبراساس ضوابطی خواهد بود ک

دولت موظف است طی سالهاي برنامه سوم، شرایط الزم براي برخورداري طرحهاي موضوع  -9ماده   

هاي مربوط به  ها و دستورالعمل نامه بودجه سنواتی و آیین نامه از تسهیالت تکلیفی را در قوانین این آیین

  .ت تکلیفی پیش بینی نمایدهاي تسهیال تبصره

گیرد که عالوه بر داشتن سایر شرایط، دست  نامه به متقاضیانی تعلق می تسهیالت این آیین - 10ماده 

  .نمایند درصد هزینه مورد نیاز طرح را تأمین 25کم، 

ت ها از نظر استانداردها، تطابق با جمعی هاي احداث و بازسازي مجتمع ولیت تأیید طرحئمس -11ماده 

ادارات کل . عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است شهرها، تعداد و ظرفیت بهینه هر مجتمع، به

دهند که  هایی را از این نظر مورد بررسی قرار طرح "فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف هستند که صرفاً

  . به تصویب رسیده باشد "کلیات آن قبالً

 150شوند، نباید از  نامه ساخته می از تسهیالت این آیین گنجایش سینماهایی که با استفاده -تبصره    

  .صندلی بیشتر باشد 400صندلی کمتر و از 

نامه، به عهده کمیته اي تخصصی است که  مسؤولیت هدایت و نظارت بر اجراي این آیین -12دهما 

تخاب شوراهاي وي و عضویت رؤساي شوراهاي شهر به ان در هر استان به ریاست استاندار و معاون عمرانی

سازمان مدیریت و  شهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان مسکن و شهرسازي و رییس
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وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است در ظرف مدت حداکثر . شود برنامه ریزي استان تشکیل می

به تفکیک شهرها، درجه هاي هر استان را  نامه، گزارش وضعیت مجتمع آیین دو ماه از تاریخ تصویب این

پیشنهادهاي خود در حداقل زمین مورد  کیفی مجتمع، عمر مجتمع، مالکیت و ظرفیت هر مجتمع به انضمام

هاي یاد شده در استان  نیاز هر شهر و ظرفیت بهینه هر مجتمع تهیه و براي اقدامات بعدي در اختیار کمیته

  .دهد قرار

ها در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  استانمحل دبیرخانه کمیته تخصصی در  -تبصره  

  .باشد می

کمیته تخصصی در هر استان موظف است، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت  -13ماده 

تصمیمات الزم را براي رفع کمبودها از طریق بازسازي یا  گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،

شهردار و رییس  نفر جمعیت با حضور 15000رهاي داراي بیش از احداث مجتمع جدید در هر یک از شه

ربط براي  ها براي اجرا و به تمام دستگاههاي ذي شوراي اسالمی شهر مربوطه اتخاذ نموده و به شهرداري

  .همکاري ابالغ نمایند

د قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، موظفن) 161(شهرداران تمام شهرهاي مشمول ماده  -14ماده 

هاي تخصصی، جملگی اقدامات الزم را براي آگاهی  کمیته حداکثر تا سه ماه پس از دریافت تصمیمات

مطالعه پیشنهادها   عموم از مزایاي ماده یاد شده ، فراخوان عالقه مندان، تعیین زمین مناسب، اعالم شرایط،

هر چه بهتر قانون یاد شده و  هاي مناسب و اعالم نوع تسهیالتی که براي و طرح هاي رسیده، انتخاب طرح

هاي پیشنهادي  است به انجام برسانند، به نحوي که در پایان این مهلت بتوانند طرح نامه ضروري این آیین

  .خود را براي تصویب به کمیته تخصصی هر استان ارایه نمایند

 کمیته تخصصی هر استان موظف است، با توجه به گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد -15ماده 

روز از تاریخ وصول،  15شهرداري هر شهر، ظرف مدت  هاي پیشنهادي اسالمی، نظر خود را درباره طرح

تصویب به  هاي مورد تأیید طرح را براي اعالم کند و با تخصیص وام از محل تسهیالت تکلیفی به طرح

  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال نماید

ها، حجم  عامل موظفند در بررسی و تصویب طرحهاي  هاي تخصصی و بانک کمیته -تبصره  

هاي مؤثر را مورد توجه قرار  جاري و سایر شاخص هاي سرمایه اي و عملیات، مدت زمان اجراء کل هزینه

  .بینی شده، حاصل شودءبرنامه زمان بندي پیشدهند تا اطمینان الزم براي تکمیل طرح، مطابق 
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ی از ظرفیت مجتمع در یک شهر بدون داوطلب بماند، در صورتی که ایجاد تمام یا بخش -16ماده   

است در صورت تقاضاي شهرداري شهرهاي استان، ایجاد  نامه موظف این آیین) 15(کمیته موضوع ماده 

با استفاده  و "به عهده شهرداري آن شهر قرار دهد تا رأسا "درصد ظرفیت مورد نظر را مستقیماً 50حداقل 

هاي برنامه سوم کل کشور، به احداث مجتمع مورد نیاز  در قانون بودجه سالها  از تسهیالت تکلیفی بانک

  .اقدام نماید

نامه پیش بینی نشده  اتخاذ تصمیم در تمام مواردي که در این آیین -)24/5/1380اصالحی (17ماده 

 ویبقانون برنامه سوم باید به تص) 161(قانون اساسی وماده )  138(غیر از مواردي که طبق اصل  است

مغایر احکام مقرر در  باشد، مشروط بر آن که ، به عهده کمیته تخصصی هر استان میت وزیران برسدأهی

  .قانون برنامه نباشد) 161(ماده 

  یس جمهورئول رمعاون ا -حسن حبیبی                                                                    

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  155نامه اجرایی ماده  آییناز  15-5

  10/12/1379ـ مصوب  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

    

  ماده و تعاریف

شده، مکانها، تأسیسات و فضاهاي فرهنگی، هنري و ورزشی قابل احیا، بناهاي تاریخی احیا  -الف  

تجهیزاتی که به وسیله آنها فعالیتهاي  ساختمان و ابزار و گونه اموال، بنا،کارگاههاي هنرهاي سنتی و هر

نمایش  فرهنگی، هنري و ورزشی اعم از تولید، توزیع، ترویج، آموزش و پژوهش و ارایه خدمات و نیز

شود از قبیل کتابخانه عمومی، مجتمع  آثار و محصوالت فرهنگی و هنري و فعالیتهاي ورزشی انجام می

ان، فرهنگسرا، خانه فرهنگ، سینما سیار، کتابخانه سیار، هنرست فرهنگی و هنري، تاالر نمایش، سینما،

تمام و اراضی  تماشاخانه، موزه و اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز و زمینهاي ورزشی و طرحهاي نیمه

  .شود نامیده می "امکانات "نامه به طور اختصار  متعلق به دستگاههاي فرهنگی در این آیین

) الف (حداث براي استفاده به عنوان یکی از امکانات موضوع بند ساختمانها و بناهاي در دست ا -ب

کمکهاي مردمی و اهدایی که تاکنون عملیات فیزیکی آن  این ماده از محل منابع اعتباري ملی، استانی و یا

  .شود نامیده می "طرح نیمه تمام "پایان نیافته و به بهره برداري کامل نرسیده باشد، 
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قانون برنامه سوم توسعه و نهادهاي ) 11(به دستگاههاي موضوع ماده  کلیه زمینهاي متعلق -پ

نامه  کاربري فرهنگی، هنري و ورزشی در این آیین انقالب اسالمی و مؤسسات عمومی و غیر دولتی با

  .شود نامیده می "اراضی "

  :از اولویت برخوردار هستند نامه اشخاص زیر به ترتیب در اجراي این آیین - 2ماده    

  ؛باشند شخاص حقیقی و حقوقی ایثارگري که داراي سوابق ورزشی، فرهنگی و هنري میا  -أ 

  ؛اشخاصی که داراي سوابق فعالیت فرهنگی، هنري و ورزشی در زمینه ذي ربط هستند  -ب 

اشخاص حقوقی که حسب مورد داراي مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،   -ج 

  .ندباش شهرداریها و سازمان تربیت بدنی می

  

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و ) 156(نامه اجرایی ماده  آیین از 16-5

  8/10/1381ـ مصوب  جمهوري اسالمی ایران فرهنگی

ـ شوراهاي اسالمی شهر و روستا حسب شرایط و موقعیت جغرافیایی، جمعیتی، تاریخی و 1ماده  

هاي دولتی و با استفاده از  با همکاري دستگاه فرهنگی و اجتماعی هر شهر و یا روستا موظفند بافت

و نیز توانمندیهاي حوزه  هاي مردمی هاي غیردولتی و کمک ها، سازمان دهیاري ها و امکانات شهرداري

  :به عمل آورند تحت پوشش خود اقدامات ذیل را

هاي فرهنگی، هنري،  مطالعه، شناخت و بررسی مشکالت، مسائل، نیازها و توانمندي-1

میراث فرهنگی شهر و روستاي مربوط جهت ارایه راهکارهاي مناسب به  ، ورزشی وآموزشی

  ؛هاي ذي ربط سازمانها و دستگاه

هاي ورزشی، فرهنگی و آموزشی شهر یا روستاي مربوط و اعالم به  بررسی نیازها و اولویت-2

  ؛ربط هاي ذي دستگاه

ریخی، آثار و ابنیه مساعدت و همکاري در جهت حفظ، نگهداري و تعیین حریم بافت تا-3

  ؛شهدا تاریخی و گلزار
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هاي اجرایی مرتبط در  ها و دستگاه هاي سازمان ها، اعتبارات و سیاست آشنایی با برنامه-4

فرهنگی، ورزشی، هنري، آموزشی و میراث فرهنگی به منظور اطالع و  خصوص مسائل

  ؛هاي اجرایی همکاري با دستگاه

هاي فرهنگی، هنري، آموزشی، ورزشی و حفظ  الیتپیشنهاد میزان اعتبارات مورد نیاز فع-5

  ؛هاي مربوط شهر و روستا به دستگاه میراث فرهنگی

هاي سالیانه در امور دینی، فرهنگی، ورزشی، آموزشی و هنري همچون برپایی  پیشنهاد برنامه-6

بر اساس ... ها، مسابقات علمی، فرهنگی و هنري و گرامیداشت ایام ا نمایشگاه ها، جشنواره

  .هاي ذي ربط انجام شده به دستگاه هاي ها و ارزیابی ها، اولویت یاستس

هاي یاد شده، یکی از مبانی  ها در زمینه تبصره ـ پیشنهادها و مصوبات شوراها براي دستگاه   

هاي اجرایی حسب مورد پیشنهادها و مصوبات  گردد و دستگاه ریزي محسوب می برنامه گیري و تصمیم

هاي آنها مرتبط باشد براساس امکانات و  روستا را که با وظایف و مأموریت و شوراهاي اسالمی شهر

  .نمایند منظور می هاي اجرایی خود اعتبارات در برنامه

ـ شوراها موظفند تسهیالت و شرایط مناسب جهت بهره مندي اقشار مختلف از امکانات 2ماده  

هاي فرهنگ،  ها، فرهنگسراها، خانه ، نمایشگاهها هنري، آموزشی و میراث فرهنگی نظیر کتابخانه فرهنگی،

ها و آثار و ابنیه تاریخی را از طریق  هاي ورزشی، مراکز آموزشی، موزه سالنهاي نمایش، مجموعه سینماها،

  .هاي اجرایی ذي ربط فراهم نمایند اي با هماهنگی دستگاه مناسب محلی و منطقه هاي اتخاذ روش

  

  27/3/1382ـ مصوب   فرهنگی و هنري  صوالتنامه اجرایی خروج مح آیین 17-5

  

استناد بند  و به 1382.3.27مورخ  1.5228بنا به پیشنهاد شماره  1382.4.8هیأت وزیران در جلسه مورخ 

اجرایی  نامه ـ آیین1365قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ مصوب ) 2(ماده ) 20(

  : شرح زیر تصویب نمود خروج محصوالت فرهنگی و هنري را به

   نامه اجرایی خروج محصوالت فرهنگی و هنري آیین

، آثار  نامه آثار سمعی و بصري منظور از محصوالت فرهنگی و هنري در این آیین -1ماده 

  .باشد ، هنرهاي سنتی و صنایع دستی می ، نشریات و کلیه مواد تبلیغی و فرهنگی ،مطبوعات هنري



پنجمفصل 

١٦٦

، همراه  نامه از کشور به صورت محموله پستی این آیین) 1(موضوع ماده  خروج کلیه آثار -2ماده 

  :باشد مسافریا تجاري به استثناي موارد زیر آزاد می

وابسته به سازمان (قرآن مجید که داراي مهر تأیید شوراي نظارت بر چاپ و نشر قرآن   -أ 

  ؛نباشد)  اسالمی تبلیغات

  ؛میلیمتري 35فیلمهاي سینمایی   -ب 

  ؛ب خطی قدیمی و چاپ سنگیاصل کلیه کت  -ج 

  .شود آثار هنري و ادوات موسیقی که جزء میراث فرهنگی کشور محسوب می  -د 

براساس قوانین ) د(و )  ج(نحوه تشخیص و تعیین مصادیق موارد مربوط به بندهاي  -1 تبصره

  .شود ومقررات مربوط توسط سازمان میراث فرهنگی کشور اعالم می

یا تشخیص مواردي که توسط مأموران گمرك و پست مشکوك  خروج موارد ممنوعه و -2 تبصره

گردد بالمانع خواهد  اعالم میشوند با مجوز مراجعی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  می تلقی

  .بود

به صورت تجاري مستلزم رعایت قوانین و مقررات ) 1(خروج آثار موضوع ماده  -3 ماده

  .باشد می مرتبط

  معاون اول رییس جمهور -محمدرضا عارف                                                

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان ) 17(و ) 2(نامه اجرایی مواد  آیین 18-5

  21/4/1383ـ مصوب  اي افزارهاي رایانه نرم

 1380.11.29مورخ  05.20097بنا به پیشنهاد شماره  1383.4.21هیأت وزیران در جلسه مورخ 

قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان ) 17(و ) 2(ریزي کشور و به استناد مواد  مدیریت و برنامه سازمان

  : نامه اجرایی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود آیین ـ 1379اي ـ مصوب  رایانه فزارهايا نرم

  قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان ) 17(و ) 2(نامه اجرایی مواد  آیین

  اي  افزارهاي رایانه رمن

  افزار  قسمت اول ـ ثبت نرم

   افزار بخش اول ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٦٧

افزارهاي  ، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم" قانون"نامه منظور از کلمه  ـ در این آیین1ماده 

  . باشد ـ می 1379اي ـمصوب  رایانه

ها، دستورالعملها و مستندات  ، رویه اي هاي رایانه برنامهافزار عبارت است از مجموعه  ـ نرم2ماده 

اي که داراي کاربري مشخص بوده و بر  آنها و نیز اطالعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه مربوط به

  . اي ضبط شده باشد رایانه روي یکی از حاملهاي

افزار پردازش  ا کمک نرم، صوتی و تصویري که ب افزاري نوشتاري ـ آثار و محصوالت نرم1تبصره 

  . نامه خواهد بود یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آیین شده و به صورت

اي و  هاي رایانه افزاري در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدون اینکه برنامه ـ خلق عملیات نرم2تبصره 

شود و براي خالق آن حقوقی  میافزار محسوب ن و دستورالعملهاي آن تدوین شده باشد، نرم مستندات

  . نماید ایجاد نمی

افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه  ـ پدیدآورنده نرم 3ماده 

  . افزار را انجام دهند سازي نرم ، ساخت و پیاده ، طراحی اعم از تحلیل مراحل مربوط

نکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق اي بدون ای افزار رایانه ـ حقوق معنوي نرم 4ماده 

  .  افزار به پدیدآورنده آن و محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است نرم انتساب

اي بدون اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق  افزار رایانه ـ حقوق مادي نرم 5ماده 

برداري اقتصادي است و قابل  ا، حق تکثیر و هر گونه بهره، حق اجر ، حق نشر، حق عرضه شخصی استفاده

  . باشد می نقل و انتقال

افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر روي یکی از  ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم6ماده 

ران قرار داده اي قابل استفاده براي دیگ ، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهاي رایانه اي رایانه حاملهاي

  . شود

افزار براي استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا  ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم 7ماده 

  .  برداري مشخص مکانمحدود و براي بهره

  .  اي افزار در محیطهاي رایانه ـ اجرا عبارت است از استفاده عملی و کاربردي از نرم 8ماده 

    ندهبخش دوم ـ حقوق پدیدآور



پنجمفصل 

١٦٨

استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق . افزار به پدیدآورنده تعلق دارد ـ حقوق مادي و معنوي نرم9ماده 

سال یا کمتر، با قید شرط یا بدون شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و  30موضوع قانون براي مدت  مادي

افزاري را که دیگري  رماشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجراي ن.باشد انتقال می

اندمکلفند نام پدیدآورنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر  پدیدآورده است به دست آورده

  . باشد اي دیگر توافق شده اینکه با پدیدآورنده به گونه

حقوق . افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد ـ نرم10ماده 

متعلق )  سال 30(قانون ) 1(آیند به مدت مقرر در ماده  قانون پدید می) 6(هایی که مطابق ماده افزار نرم مادي

، مگر اینکه براي مدت کمتر یا ترتیب محدودتري توافق شده باشد ولی حقوق  دهنده است به سفارش

  .  افزارهامتعلق به پدیدآورنده است معنوي نرم

افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم  دن نرمـ هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآور11ماده 

افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشارکت به  در پدیدآوردن نرم مشارکت هر یک

شود و  درصورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترك نامیده می. گیرد هر یک تعلق می

  .  ن استپدیدآورندگا حقوق ناشی از آن حق مشاع

توانند در مورد نقض حقوق موضوع  تبصره ـ هر یک از شرکاء به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می

  . قضایی صالحه مراجعه نمایند قانون به مراجع

افزارهاي سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها  افزارهاي دیگر براي ایجاد نرم ـ استفاده از نرم12ماده 

شود  افزارهاي دیگر محسوب نمی کند بالمانع است و نقض حقوق پدیدآورنده نرم یاکاربري جدید ایجاد

افزارهایی که  افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدیدآورندگان نرم مشروط براینکه پدیدآورنده نرم

  . تولید و توزیع شده است را گرفته باشد براي نخستین بار در ایران

آید  افزارهاي دیگر پدید می فزارهاي جدید که به واسطه نرما ـ حقوق مادي و معنوي نرم13ماده 

  .  افزار جدید است متعلق بهپدیدآورنده نرم

، هنري و ادبی طبق شرایط مسابقه به  ، جایزه نقدي و امتیازاتی که در مسابقات علمی ـ پاداش14ماده 

  . واهد بودگیرد، متعلق به پدیدآورنده آن خ نامه تعلق می آثار موردحمایت این آیین



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٦٩

افزار جدید به حساب  افزاري را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم ـ اشخاصی که نرم15ماده 

افزار یادشده را  برداري نمایند، حقوق پدیدآورنده نرم ، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره خود ثبت آورد، به نام

  . اند نقض کرده

، عنوان  افزار خاصی است براي نام اي که معرف نرم نشان ویژه ، عنوان و ـ اشخاصی که از نام16ماده 

افزار سابق و یا نماینده قانونی وي  افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم نرم و نشان

  . شوند استفاده نمایند،ناقض حقوق پدیدآورنده محسوب می

افزاري را که بدون  ، نرم قوق پدیدآورندهـ اشخاصی که با علم و اطالع از عدم رعایت ح17ماده 

برداري قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآورنده  پدیدآورنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره اجازه

  . گردند می محسوب

اي متعلق به پدیدآورنده است و  افزار بر روي حاملهاي رایانه ـ حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم18ماده 

  . برداري نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهرهسایراشخاص 

افزارهاي کپی غیرمجاز توسط دستگاههاي دولتی و دیگر  کارگیري نرم ـ خرید و به19ماده 

. باشد دستگاهها وواحدها و سازمانهاي تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می

  . افزارهاي کپی غیرمجاز نیستند یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم ابان دستگاههايحس ذي

برداري نسخه کپی غیرمجاز  ، مجاز به نصب و بهره تبصره ـ کارکنان دستگاههاي موضوع این ماده

لفان از این متخ. باشند هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمی مورد حمایت قانون روي رایانه افزارهاي نرم

  . مجازات مقرر در قانون خواهند بود ، مشمول حکم

  

  افزار  بخش سوم ـ اختراع نرم

، در  افزارهایی که پدید آورنده مدعی اختراع آن است ـ به منظور صدور تأییدیه فنی براي نرم20ماده 

الی انفورماتیک تشکیل ع اي با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شوراي ، کمیته قانون) 10(ماده  اجراي

.  شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بالمانع است این کمیته به مدت سه سال منصوب می اعضاي. شود می

عالی  تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شوراي دستورالعمل مربوط به نحوه

  . انفورماتیک خواهد رسید



پنجمفصل 

١٧٠

افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت  تراع نرم، مدعی اخ ـ درصورتی که متقاضی21ماده 

،اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارك و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید  صنعتی

اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه .نماید دریافت می

دبیرخانه مزبور موضوع . عالی انفورماتیک ارسال نماید تندات را به دبیرخانه شورايبه همراه مدارك ومس

، مراتب را به اداره مالکیت  مطرح و در صورت تأیید یا عدم تأیید فنی اختراع را در کمیته حق اختراع

م و مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت عالئ صنعتی اعالم تا مرجع مذکور حسب

  . هاي مربوط مبادرت به صدورورقه اختراع و اعالم نتیجه نماید نامه اختراعات و آیین

افزار همان است که در قانون ثبت عالئم و اختراعات  ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم22ماده 

  .  واصالحات بعدي آن مشخص شده است

اختراعات مانع از برخورداري پدیدآورنده تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت عالئم و 

  . نامه نخواهد بود افزار ازحقوق موضوع قانون و مقررات این آیین نرم

  : افزار بخش چهارم ـ چگونگی صدور گواهی ثبت نرم

، فرمهاي  عالی انفورماتیک با همکاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ دبیرخانه شوراي23ماده 

افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار  متقاضی ثبت نرمتکمیل توسط  الزم براي

  . گیرد

18/5/1389اصالحیه مورخ ( 24ماده 
12

افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از  متقاضی ثبت نرمـ )

افزار  ازاي هر نرمعالوه بر آن متقاضی باید به . دارد افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می نرم

ریال براي تأیید فنی به حساب ) 100,000(ریال براي ثبت و یکصد هزار ) 1,000,000(مبلغ یک میلیون 

  .خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضاي خود تحویل دهد

افزاري فاخر  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجاز است براي حمایت از ثبت تولیدات نرم -تبصره    

  ».هزینه ثبت را دریافت نکند%) 90(رهنگی نود درصد ف

                                                            
12

  :ماده قبلی به شرح زیر می باشد 

بر آن  عالوه. دارد افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسیددریافت می افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم متقاضی ثبت نرم

ریال براي تأیید فنی به حساب ) 100.000(ریال براي ثبت ویکصد هزار ) 100.000(افزار مبلغ یکصد هزار  متقاضی باید به ازاي هر نرم

  .دهد خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه تقاضاي خود تحویل



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٧١

افزار را به دبیرخانه تحویل داده و  افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم متقاضی ثبت نرم

ریال ) 100,000(افزار مبلغ یکصد هزار  عالوه بر آن متقاضی باید به ازاي هر نرم. دارد رسیددریافت می

ریال براي تأیید فنی به حساب خزانه واریز و رسید آن را نیز همراه ) 100,000(براي ثبت ویکصد هزار 

  . دهد تقاضاي خود تحویل

، باید با ارسال یک نسخه از  شوراي یادشده پیش از تأیید فنی -)12/10/1383اصالحیه ( 25ماده 

می و عفت عمومی و افزار را با اخالق اسال ، عدم مخالفت نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی نرم

دوهفتهوزارت یادشده موظف است ظرف . استعالم کند سالمت شخصیت کودکان و نوجوانان
13
نظر خود  

  . را به شورا اعالم کند

، در پاسخ به استعالم شورا قادر به اظهارنظر  چنانچه وزارت مذکور ظرف مدت یک ماه -تبصره

. ر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعالم نمایدقطعی نباشد،موظف است ضمن اعالم دالیل خود، حداکث

، عفت عمومی  افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخالق اسالمی مخالفت نرم درغیراینصورت عدم

  . و نوجوانان مورد تأیید تلقی خواهد شد و سالمت شخصیت کودکان

اکثر ظرف سه ماه نسبت ـ شورا پس از دریافت تأییدیه وزارت مورد اشاره موظف است حد26ماده 

عدم اعالم نظر شورا در مهلت . افزار اقدام و نظر خود را به وزارت یادشده اعالم نماید فنی نرم به بررسی

  .  است مقرر به منزله تأیید فنی

ـ وزارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأییدیه فنی شورا 27ماده 

  . ر گواهی ثبت به نام متقاضی اقدام نمایدافزار و صدو نرم نسبت به ثبت

تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نماید حقوق  افزار می ـ دارنده گواهینامه ثبت نرم1تبصره 

در این صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را . افزار به شخص دیگري منتقل شود نرم مادي

  . مایدافزار درج ن ثبت و درگواهینامه ثبت نرم

افزار را در جایگاه  ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادي نرم2تبصره 

  . به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند اینترنتی که

، )21( افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده ، مدعی اختراع نرم ـ چنانچه پدیدآورنده28ماده 

قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأیید یا عدم ) 10(اختراع مذکور در ماده  افزاردر کمیته حق نرم

                                                            
13

  .درج شده بود» ظرف یک ماه«در مصوبۀ قبلی این مدت 
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عالی  ابالغ تأیید یا عدم تأیید اختراع توسط دبیرخانه شوراي. گردد تأیید در فرم مربوطدرج می

  .گیرد صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می انفورماتیک کشور به اداره مالکیت

افزارهایی  لی انفورماتیک و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلفند از نسخ نرمعا ـ شوراي29ماده 

گیرد به نحوي محافظت نمایند که مندرجات آن جز با  تأیید و ثبت در اختیار آنها قرار می که جهت

اشخاصی که در دبیرخانه شورا . افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد نرم رضایت مالک حقوق مادي

ت مذکور متهم به اهمال وسوءاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق وي تحت و وزار

این قبیل اشخاص حسب مورد در هیأتهاي رسیدگی به  به عالوه تخلف.  تعقیب قرار خواهند گرفت

د تخلفات اداري یا هیأتهاي انضباطی مشابه رسیدگی ومجازات اداري مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواه

  . شد

  . ، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود تبصره ـ در موارد اختراع

افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحیه اشخاص  ـ قبول تقاضاي ثبت اختراع و نیز ثبت نرم 30ماده 

  . توانند به مراجع صالحه قضایی مراجعه نمایند حق می دیگرنخواهد بود و افراد ذي

عالی انفورماتیک و یا وزارت  افزار نسبت به تصمیم شوراي چنانچه متقاضی ثبت نرمـ  31ماده 

اي که  تواند در شوراي یادشده و یا کمیته فرهنگ وارشاد اسالمی اعتراض داشته باشد حسب مورد می

  . شود تقاضاي تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید توسط وزیر فرهنگ وارشاد اسالمی تعیین می

  

  اي  ـ نظام صنفی رایانهقسمت دوم 

    اي بخش اول ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه

  :رود ـ اصطالحات اختصاري زیر در معانی مشروح مربوط به کار می 32ماده 

، تعیین  ، ایجاد تشکیالت قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی:  اي نظام صنفی رایانه-1

اي مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان  ایانهوظایف و نظمبخشی به فعالیت تجاري ر

گردد و از این  عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می افزار وضع و تحت نظارتشوراي نرم

  ؛شود خوانده می " اي نظام صنفی رایانه"پس 



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٧٣

،  شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی:  فرد صنفی-2

هاي  افزار و شبکه افزار، نرم اعم از سخت(اي  ، تجاري رایانه ،خدماتی  ي، تولید طراحی

  . دهد قرار می)  رسانی اطالع

  .  ، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است ـ ایجاد هرگونه مرکز پژوهشی1تبصره 

روانه تأسیس ، پ نامه و قانون مجوز فعالیت ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آیین2تبصره 

کننده نمایند مکلفند  گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کاال یا خدمات به مصرف برداري می یابهره

نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه کسب حسب قانون نظام صنفی  عالوه بررعایت این آیین

  . ربط اقدام کنند مربوط از مراجع ذي و مجوزهاي

اي با اخذ پروانه کسب یا مجوز  هر واحد اقتصادي که توسط فرد صنفی رایانه:  واحد صنفی-3

  ؛شود گردد، واحد صنفی نامیده می این ماده دایر می) 2(موضوع بند  الزم براي فعالیت

هاي مرتبط که  ، ریاضی و رشته هاي کامپیوتر، مهندسی برق آموختگان رشته دانش:  عضو صنف-4

هاي مزبور گذشته و یا در آزمونی که به  لتحصیلی آنان در رشتها حداقل دوسال از زمان فارغ

گردد موفقیت الزم را احراز نمایند، به  اي برگزار می رایانه همین منظور از سوي نظام صنفی

  ؛آید عضویت نظام یادشده در میعنوان شخص حقیقی به 

اي را  اشد، صنف رایانهآن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع ب:  اي صنف رایانه-5

   ؛دهند تشکیل می

هاي صنف بر اساس طبعیت کارهاي قابل ارجاع به آن به  شاخه:  اي هاي نظام صنفی رایانه شاخه-6

   .شوند بندي می شرح زیردسته

، توسعه و پشتیبانی و  اندازي ، تولید، نصب و راه ، طراحی ، نظارت ـ براي انجام فعالیتهاي مشاوره الف

با مشارکت  "شاخه شرکتها"،  رسانی و نظایر آن هاي اطالع افزار، شبکه افزار، سخت تمهاي نرمسیس آموزش

  . گردد شوند، تشکیل می صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می افراد حقوقی

افزاري و حاملهاي حاوي  ، نرم افزاري ـ براي فعالیتهاي مربوط به عرضه محصوالت سخت ب

رفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط ،قطعات و مواد مص اطالعات

با مشارکت افراد حقیقی صنفی که داراي  "شاخه فروشگاهها"شود،  ارائه می)  الف(شرکتهاي موضوع بند 

  . شود پروانه کسب حسب قانون نظام صنفیهستند، تشکیل می
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اي موجب سلب اختیارات قانونی  ایانهتبصره ـ عضویت اعضاي فروشگاهی در نظام صنفی ر

  . شود ها ومجامع امور صنفی نمی اتحادیه

مشاوران از میان اعضا . گردد تشکیل می " شاخه مشاوران"،  اي و نظارت ـ براي فعالیتهاي مشاوره ج

  . شوند می انتخاب

العملی که ـ شرایط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستور تبصره

  . رسد، تعیین خواهد شد عالی انفورماتیک می بر اساسقوانین و مقررات موجود به تصویب شوراي

  :  اي بخش دوم ـ ارکان نظام صنفی رایانه

اي استانها، شوراي انتظامی استانها،  نظام صنفی رایانه: اي عبارتند از ـ ارکان نظام صنفی رایانه 33ماده 

  .  ، بازرس و رییس ، شوراي انتظامی کل ي مرکزي نظام، شورا عمومی نظام هیأت

  : اي استانها الف ـ نظام صنفی رایانه

اي هر استان درصورتی که حداقل اعضاي جدول زیر را به تشخیص  ـ نظام صنفی رایانه 34ماده 

  : شود مراجع مذکوردر آن پوشش دهد، تشکیل می

  

!!! !!! !!! ! !! ! ! !! !!! !!!! !! ! !!! ! ! !!!

! !! !!!! !! !!!! !! !! !! !! ! !!! !!!Î Í!!! !!!!!! !!!!! !!! !! !! ! !!!

!!! ! ! ! !!!!!!Î Ò!!! !!! !!! !! !!! !!! !! !!!! !!!!

! !! ! !! !!!Ò!!! !!!!!! !!!!! !!! !! !! ! !!!

، امور مربوط به آن استان توسط  اي استان تشکیل نشده است ـ مادامی که نظام صنفی رایانه 1تبصره 

  .اي یکی از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد ه، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایان مرکزي نظام شوراي

  .باشد ـ عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی 2تبصره 

محل .  ، شوراي انتظامی و بازرس است ، هیأت مدیره ـ هر نظام استانی داراي مجمع عمومی 35ماده 

تواند پس از تأیید شوراي  ره میباشد، ولی هیأت مدی استقراردائم دفتر مرکزي آن در مرکز استان می

  . مرکزي در سایرشهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید

)  ، فروشگاهی و حقیقی حقوقی(ـ مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضاي  36ماده 

  :  گردد و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است رأي تشکیل می داراي حق
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   ؛بازرس انتخاب اعضاي هیأت مدیره و-1

  ؛ هاي اجرایی نظام نامه ا و آیینه مشیها، سیاستها و برنامه تصویب خط-2

؛ بررسی و تصویب پیشنهادهاي هیأت مدیره-3

 ؛، حق عضویت و سایر منابع درآمدي تعیین میزان ورودیه-4

 ؛عزل هیأت مدیره و بازرس-5

و بودجه  هاي سال مالی گذشته ، صورتحساب درآمد و هزینه بررسی و تصویب ترازنامه-6

 ؛سال آتی نظام

؛ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیأت مدیره در خصوص فعالیتهاي نظام-7

  ؛ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام-8

ررسی و اتخاذ تصمیم ب  تصویب انحالل نظام استانی و ارجاع آن به هیأت عمومی صنف-9

عمومی  وط در صالحیت مجمعهاي مرب نامه ، آیین نسبت به سایر اموري که طبق قوانین

   . است

، یک منشی و دو ناظر اداره  اي مرکب از یک رییس ـ هر مجمع توسط هیأت رییسه 1تبصره 

  . شود می

ـ اعضاي هیأت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیأت مدیره و  2تبصره 

  . اند بازرس نامزدکرده

  . باشد العاده می در اختیار مجمع عمومی فوق) 9(و ) 8(به بندهاي  ـ تصویب موارد مربوط 3تبصره 

  :  العاده ـ نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادي و فوق 37ماده 

،  حقیقی(تشکیل مجمع عمومی عادي در نوبت اول با حضور نصف به عالوه یک اعضاي هر شاخه 

، در نوبت دوم که حداکثر  ه نصاب الزمباشد که در صورت عدم حصول ب نظام می)  حقوقی وفروشگاهی

تصمیمات مجمع . ها برگزار خواهد شد شود با هر تعداد از اعضاي کل شاخه می پانزده روز بعد تشکیل

  . االجرا خواهد بود حاضران الزم عمومی عادي با رأي اکثریت نسبی

عادي است العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی  ـ نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق1تبصره 

  .  تصمیمات آن با راي دو سوم حاضران داراي اعتبار است ولی
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  . تواند حداکثر وکالت دو عضو غایب در جلسه را داشته باشد ـ هر عضو می 2تبصره 

ـ دعوت براي تشکیل مجامع عمومی توسط هیأت مدیره یا بازرس و در دوره فترت توسط  3تبصره 

  .  دبیرصورت خواهد گرفت

دعوت براي تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در روزنامه ـ  4تبصره 

کثیراالنتشارمنتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده روز 

تواند براي دعوت از اعضا روش دیگري را جایگزین  مجمع می. اطالع عموم برسد قبل از تشکیل مجمع به

  . مایدن

تواند درخواست  نظام می)  ، حقیقی ، فروشگاهی حقوقی(هاي  ـ یک سوم از اعضاي شاخه 5تبصره 

  .باشد هیأت مدیره مکلف به قبول درخواست می. العاده نمایند مجمع عمومی فوق تشکیل

تواند به دفعات  العاده می ـ مجمع عمومی عادي سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق 6تبصره 

  . شود تشکیل

اي خواهد بود که از اعضاي داوطلب واجد شرایط  ـ هر نظام استانی داراي هیأت مدیره 38ماده 

  .توسط اعضاي همان شاخه براي یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد هاي آن شاخه

مدیره  دیگر بالمانع است و هیأت مدیره تا زمان انتخاب هیأت انتخاب مجدد آنان براي یک دوره پیوسته 

  . دار مسؤولیت خواهد بود جدید، کماکان عهده

ـ تعداد نمایندگان هر شاخه در هیأت مدیره نظام استانی به شرح جدول زیر خواهد بود که  39ماده 

  :  البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت سه عضو علی بین یک الی

! !! ! !!!
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هاي  ، هیأت مدیره تبصره ـ با توجه به عدم وجود زیرساخت مناسب جهت تعیین صالحیت مشاوران

نامه چگونگی  آیین. شوند استانی وشوراي مرکزي دوره اول بدون حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می
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عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدي به  مشاوران پس از تصویب در شوراي حراز صالحیتا

  .شود اجرا گذاشته می

  : باشد ـ شرایط انتخاب شوندگان هیأتهاي مدیره استانی به شرح زیر می 40ماده 

   ؛تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران-1

شناخته شده در قانون اساسی و وفاداري به پایبندي به اسالم و یا یکی از اقلیتهاي دینی -2

  ؛اسالمی ایران نظام جمهوري

  ؛عدم اعتیاد به مواد مخدر-3

، به  اي و عدم اشتهار به فساد اخالقی ، حرفه ، عملی ، شغلی داشتن حسن شهرت اجتماعی-4

  .باشد نفر نمی 2درصدواجدان حق رأي دادن در نظام است که این تعداد کمتر از  5تأیید 

  .پیشینه کیفري مؤثر نداشتن-5

عالی انفورماتیک و با اطالع استاندار و  ـ اولین دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي 41ماده 

  .ریزي هر استان برگزار خواهد شد مدیریت و برنامه توسط سازمان

تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري 

نامه  ، با رعایت قانون و مفاد این آیین اولین دوره هیأت مدیره استانها، انتخابات شوراي مرکزي باتانتخا

  .عالی انفورماتیک خواهد رسید شوراي تهیه و به تصویب

  :  اهم وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است -42ماده 

   ؛حقوقی در حوزه استان نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و-1

تنظیم روابط بین اعضاي صنف و کارفرمایان و ارائه اطالعات الزم به کارفرمایان در مورد -2

  ؛اشخاص واجدصالحیت فنی

   ؛اي صنف دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه-3

   ؛ ، تعیین صالحیت و ظرفیت اشتغال ربط در امر ارزشیابی همکاري با مراجع ذي-4

رشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوري در اختالفاتی که داراي ارائه خدمات کا-5

  ؛ماهیت فنی است درچارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور

، هیأتهاي تشخیص  معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختالف مالیاتی-6

  ؛اجتماعی و سایر مراجع قانونی مطالبات تأمین
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   ؛اعضاي صنف ارتقاي دانش فنی و کیفیت کار-7

ریزي در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناوري اطالعات در استان با برگزاري  برنامه-8

  ؛اي وتخصصی در چارچوب قوانین و مقررات مسابقات حرفه

  .  اي استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل وي انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه-9

  ؛الزحمه کارکنان نظام استانی تعیین حق-10

هاي مصوب هیأت  نظیم دستورالعملهاي اداري ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظامنامهت-11

  ؛عمومی

  ؛ نامه معرفی اعضاي شوراي انتظامی وفق مقررات این آیین-12

هاي هیأت عمومی و شوراي  تشکیل کمیسیونهاي تخصصی استانی با رعایت نظامنامه-13

   ؛مرکزي

  .نظام استانیبررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادي -14

، یک یا دو نفر را به عنوان  ـ هیأت مدیره در اولین نشست خود یک نفر را به عنوان رییس43ماده 

  .نماید دار انتخاب می نایب رییس ویک نفر را به عنوان خزانه

. تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید ـ هیأت مدیره می44ماده 

  : ،مسؤول اداره امور دبیرخانه بوده و وظایف او به شرح زیر است ر نظامدبی

استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و -1

  ؛ هیأت مدیره کارشناس پس از تصویب

   ؛هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلی نظام انجام مکاتبات و نامه-2

  ؛ دار و رییس هیأت مدیره حسابهاي بانکی نظام به اتفاق خزانه گشایش-3

  ؛ اجراي مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاري نظام-4

  ؛حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات کامل اعضا-5

   ؛ نظامتهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضاي خود و رییس هیأت مدیره و مهر رسمی -6

   ؛ ارسال شکایات واصل شده به شوراي انتظامی استان-7

، مراجع قضایی و اداري با حق  نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی-8

  .  توکیل



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٧٩

  : دار مسؤول امور مالی نظام است و وظایف وي به شرح زیر است ـ خزانه45ماده 

ور بر عهده او و رییس هیأت مدیره یا دبیر امضاي کلیه چکها، اسناد مالی و اوراق تعهدآ-1

   ؛نظام است

  ؛، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها اداره امور مالی نظام-2

  ؛ ، حق عضویتها و کمکهاي مالی آوري ورودیه وصول و جمع-3

   ؛ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیأت مدیره و بازرس-4

  ؛سناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختهارسیدگی به صحت ا-5

  ؛ نظارت بر خرید و فروش و هر نوع عمل مالی-6

  ؛ ، وجوه و اسناد مالی حفظ اموال منقول و غیرمنقول-7

  .  مدیره جهت بررسی و تصویب تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیأت-8

   ب ـ شوراي انتظامی استان

نفر به معرفی هیأت مدیره که  5تا  3وراي انتظامی متشکل از ـ هر نظام استانی داراي یک ش46ماده 

باشد خواهد بود و همگی با حکم رییس شوراي مرکزي نظام براي مدت سه  یک نفر ازآنها حقوقدان می

  . سال منصوب شده وانتصاب مجدد آنان بالمانع خواهد بود

، انضباطی و انتظامی  اي رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه

چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهاي انضباطی و موارد . باشد عهده شوراي یادشده می اعضابه

  .تجدیدنظر در شوراي انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود قابل

کلف تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا م

. مراتب را براي رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعالم دارد است

  .قضایی مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامی اعضا نخواهد بود رسیدگی مراجع

ـ شوراي انتظامی در اولین جلسه خود یک رییس و یک نایب رییس و یک نفرمنشی براي 47ماده 

  .آنان بالمانع خواهد بودانتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب  سال مدت یک

، رأساً نیز به شوراي انتظامی اعالم  تواند در صورت اطالع از وقوع تخلف ـ هیأت مدیره می48ماده 

  .کند شکایت
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اي استان قرار داشته و پس از  ـ دبیرخانه شوراي انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه49ماده 

موارد خارج از نوبت به تشخیص . نماید شکایت و تشکیل پرونده با رعایت نوبت تعیین وقت می ولوص

  .شود انتظامی استان تعیین می رییس شوراي

تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آراي شوراي انتظامی استان با امضاي رییس و در غیاب وي 

  .ودش نایب رییس واز طریق دبیرخانه انجام و ابالغ می

اگر شکایتی را وارد . باشد ـ شوراي انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات واصله می 50ماده 

نداند ویا رسیدگی به شکایتی را در صالحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صالحیت 

د در صورت نیاز از توان شورا می. کند صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می داده و در غیر این

عدم حضور شاکی یا وکیل یا نماینده او در اولین جلسه  آنان دعوت نماید طرفین براي استماع اظهارات

عنه مانع رسیدگی  ، لیکن عدم حضور مشتکی است رسیدگی بدون اعالم قبلی در حکم انصراف از شکایت

  . و اخذ تصمیم نخواهد بود

عنه  مشتکی. باشد ر، شورا موظف به دعوت از وي میعنه جهت حضو در صورت درخواست مشتکی

درصورت عدم امکان حضور، الیحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شوراي انتظامی 

  .نماید استان تسلیم ویا یک نفر را به عنوان وکیل معرفی می

 .  

  . خبره استفاده نمایدتواند از نظرات مشورتی کارشناسان  تبصره ـ شوراي انتظامی استان می

  :  ـ مجازاتهاي انتظامی به قرار زیر است 51ماده 

   ؛اي استان اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه-1

 ؛اي استان توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه-2

 ؛ ماه 3روز تا  1محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت  -3

 ؛ محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال -4

؛ محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال-5

، دفعات و  ـ تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرایط 52ماده 

  : تخلف به شرح زیر است مراتب

  ؛اي مربوط از درجه یک تا درجه دو ؤونات شغلی و حرفهعدم رعایت ش-1
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انگاري و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوي که موجب تضییع حقوق غیر گردد به  سهل-2

؛تناسب میزانخسارات وارده از درجه یک تا درجه سه

 ؛، از درجه یک تا درجه پنج هاي خالف واقع صدور تأییدیه -3

و مدارك که موجب تضییع حقوق دیگران شود از  ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق-4

؛چهار درجه دو تا درجه

؛امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه-5

 ؛ اي از درجه سه تا درجه پنج جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارك حرفه-6

و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط  اي اشتغال در کارهایی که خارج از صالحیت حرفه-7

؛، ازدرجه یک تا درجه پنج ربط مراجع ذي

سوءاستفاده از عضویت و یا موقعیتهاي شغلی و اداري نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو -8

 ؛ تا درجه پنج

دریافت و پرداخت هرگونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه -9

؛ پنج

 ؛عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه-10

، دفتر یا محل کسب و پیشه براي انجام خدمات فنی بدون داشتن  تأسیس هرگونه مؤسسه -11

؛ مجوز قانونی الزماز درجه دو تا درجه پنج

 ، عالوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت-12

.  پنج

عهده شوراي انتظامی استان  ـ تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهاي مقرر به 53ماده 

ارتکاب جرایم متعدد . است وتکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود

  . سال فراتر نخواهد رفت 10مشمول جمع مجازاتهااست که درهر حال مجموع محرومیت از 

تبصره ـ شوراي انتظامی استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی 

کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام الزم صادر  ، منعکس می است شده معین

  .گردد
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، نحوه  رأي ـ آراي شوراي انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ 54ماده 

  . آن به طور دقیق ذکر شود اعتراض و مهلت

آراي شوراي انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم وقوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت 

، حسب مورد در شوراي تجدیدنظر استانی و یا شوراي انتظامی کل قابل تجدیدنظر  از تاریخ ابالغ یک ماه

  . است

نظام استانی داراي یک شوراي انتظامی تجدیدنظر است که متشکل از پنج نفر مرکب ـ هر  55ماده 

ریزي  سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه 10از یک نفرحقوقدان با 

کم باشد که با ح ، یک نفر ازاعضاي هیأت مدیره و دو نفر به انتخاب شوراي مرکزي نظام می استان

  . گردند سال منصوب می شوراي مرکزي نظام براي مدت سه

جلسات شوراي انتظامی استان با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و در هر حال آراي صادرشده با 

. شود کلیه درخواستهاي تجدیدنظر در این شورا بررسی می. موافق معتبر و الزم االجرا خواهد بود سه رأي

صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و الزم االجرا بوده و مجازاتهاي درجه کلیه احکام ومجازاتهاي 

  .علیه قابل بررسی در شوراي انتظامی کل خواهد بود درخواست محکوم پنج در صورت

تبصره ـ شوراي انتظامی تجدیدنظر در اولین جلسه خود یک نفر را به عنوان رییس و یک نفر به عنوان 

  .نماید ا به عنوان منشی از بین خود انتخاب میرییس و یک نفر ر نایب

  :  پ ـ شوراي انتظامی کل نظام

، مرجع تجدیدنظر آراي صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه  ـ شوراي انتظامی کل نظام 56ماده 

اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زیر . باشد شوراي انتظامی استانها است و داراي پنج عضو می پنج

  : وانتخاب مجدد آنها بالمانع استمنصوب 

  .  سال سابقه کار به معرفی وزیر دادگستري 15یک نفر حقوقدان با -1

  .  عالی انفورماتیک دو نفر به انتخاب شوراي-2

  . دو نفر به انتخاب شوراي مرکزي نظام-3

ق جلسات شوراي انتظامی کل با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و آراي صادر شده با سه رأي مواف

  .االجرا خواهد بود معتبر والزم
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تبصره ـ روش و مدت انتخاب رییس و نایب رییس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شوراي 

  .خواهد بود انتظامی استان

ـ تقاضاهاي تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرونده حسب مورد  57ماده 

  .شوراي انتظامی کل ارسال خواهد شد شوراي انتظامی تجدیدنظر و یا براي

  :  ت ـ بازرس

ـ مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس  58ماده 

  : وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است. نماید مدت یک سال انتخاب می البدل براي علی

  ؛شتن حق رأي شرکت نمایدتواند در جلسات هیأت مدیره بدون دا بازرس می-1

بازرس اختیار دارد بدون دخالت در امور اجرایی بر فعالیت هیأت مدیره نظارت داشته و دفاتر -2

اي در فعالیتهاي اجرایی هیأت  و اسناد ومدارك و اطالعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه

  ؛مدیره ایجاد شود مطالبه و موردبررسی قرار دهد

ابرسی صورتهاي مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به تواند براي حس بازرس می-3

هیأت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام . ارائه نماید هیأت مدیره

  ؛کند

بازرس موظف است صورتهاي مالی مصوب هیأت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل -4

گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود  ختیار ایشان قرار میسالیانه تهیه و در ا مجمع عمومی

را ظرف حداکثر پنج روز قبل ازتشکیل مجمع عمومی در اختیار هیأت مدیره جهت طرح در 

.مجمع عمومی ارائه نماید مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به

  

  :  ث ـ هیأت عمومی

اي که از این  امور نظامهاي استانی هیأت عمومی نظام صنفی رایانهـ به منظور هماهنگی در  59ماده 

شود، از کلیه اعضاي هیأت مدیره نظامهاي استانی در سطح  پس بهاختصار هیأت عمومی خوانده می

  . شود کشور تشکیل می
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عالی انفورماتیک جلسه  هیأت عمومی هر سال یکبار با دعوت شوراي مرکزي با حضور نماینده شوراي

  . جلسات هیأت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت.  خواهد داشت يعاد

  .عالی انفورماتیک خواهد بود تبصره ـ تشکیل اولین هیأت عمومی بنا به دعوت ریاست شوراي

  :  ـ وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است 60ماده 

  ؛ یأت عمومی و عزل آنانانتخاب اعضاي شوراي مرکزي از میان اعضاي ه-1

  ؛ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شوراي مرکزي در خصوص فعالیتهاي نظام-2

   ؛بررسی و تصویب ترازنامه شوراي مرکزي-3

   ؛مشیهاي عمومی و پیشنهادي شوراي مرکزي بررسی و تصویب خط-4

  ؛دریافت گزارش از فعالیتها و مشکالت نظامهاي استانی و ارائه طریق به آنها-5

  ؛ ذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظامهاي استانی به پیشنهاد شوراي مرکزياخ-6

الزحمه  ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق ، نظامنامه ، مقررات بررسی و تصویب ضوابط-7

، بازرسان استانی  ، شوراي انتظامی کل ، اعضاي شوراي انتظامی استانی شوراي مرکزي اعضاي

  ؛ ادشوراي مرکزيو بازرس نظام به پیشنه

   ؛هاي داخلی نحوه اداره هیأت عمومی بررسی و تصویب نظامنامه-8

بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادي شوراي مرکزي در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی -9

  ؛ نظام

  . انتخاب بازرس-10

  . نامه خواهد بود این آیین) 58(تبصره ـ شرح وظایف و اختیارات بازرس شوراي مرکزي مطابق ماده 

  :  ج ـ شوراي مرکزي

البدل  عضو علی 9عضو اصلی و  23، شوراي مرکزي مرکب از  ـ براي اداره امور کالن نظام 61ماده 

البدل به همان نسبت مذکور در ستون  ترکیب نمایندگان شوراي مرکزي و اعضاي علی. شود می تشکیل

مدت .  دار است نایب رییس و یک خزانه، دو  نامه بوده و داراي یک رییس این آیین) 39( آخر جدول ماده

  . مرکزي سه سال است فعالیت هر دوره شوراي

ـ جلسات شوراي مرکزي در مواقع لزوم به دعوت رییس شوراي مرکزي و در غیاب وي  62ماده 

  .  رییس تشکیل و با حضور نصف به عالوه یک اعضا رسمیت خواهد یافت توسط نواب



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٨٥

  .  رأي موافق معتبر است12تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 

تصمیمات . توانند در جلسات شوراي مرکزي شرکت کنند البدل بدون داشتن حق رأي می اعضاي علی

شورایمرکزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شوراي مرکزي به اشخاص و مراجع 

  .شود صالح ابالغ وپیگیري می ذي

، به موجب نظامنامه  هاي اداره بهینه نظام تخدامی و سایر هزینه، اس هاي اداري ـ انجام هزینه 63ماده 

  .مالی واداري است که توسط شوراي مرکزي پیشنهاد و به تصویب هیأت عمومی خواهد رسید

،  هاي سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، کمکهاي اعطایی ـ هزینه 64ماده 

، فروش نشریات و برگزاري سمینارها و  ناسی و آموزشی، کارش دریافت بهایارائه خدمات پژوهشی

  . نمایشگاهها تأمین خواهد شد

اي خواهد بود که به پیشنهاد شوراي  نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظامنامه

  .مرکزي وتصویب هیأت عمومی می رسد

  : ـ اهم وظایف شوراي مرکزي عبارتست از 65ماده 

  ؛ ، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیأت عمومی مشیهاي کوتاه مدت پیشنهاد خط-1

 ؛مشیهاي مصوب هیأت عمومی آوردن زمینه اجراي اهداف و خط ریزي و فراهم برنامه-2

 ؛ایجاد زمینه مناسب براي انجام وظایف ارکان نظام -3

؛ برگزاري آزمونهاي تخصصی احراز صالحیت مشاوران مستقل-4

عالی  حدود صالحیت اعضاي صنف براي تصویب در شوراي نویس تعیین تهیه پیش-5

؛ انفورماتیک

؛ بندي و احراز صالحیت اعضاي صنف عالی انفورماتیک در اجراي رتبه همکاري با شوراي-6

نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضاي صنف جهت تصویب در  تهیه پیش -7

؛ عالی انفورماتیک شواري

ها و گردهماییهاي تخصصی در داخل کشور و در سطح مشارکت در برگزاري کنفرانس-8

 ؛المللی بین

؛بین نظامهاي استانی با یکدیگر داوري بین ارکان داخلی نظامهاي استانی یا-9

 ؛، علمی و آموزشی همکاري با مراکز تحقیقاتی -10



پنجمفصل 

١٨٦

اي و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع  حمایت اجتماعی از اعضاي نظام رایانه -11

؛جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصوالت صنف ابل از حقوقمتق

 ؛ گذاري خدمات با توجه به پیشنهادهاي نظامهاي استانی تهیه مبانی قیمت -12

 ؛تعیین و معرفی امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها -13

؛ نشریه نظام و سایر نشریات تخصصیانتشار -14

هاي توسعه  ائه نظرات مشورتی به دولت و دستگاههاي اجرایی در زمینه برنامههمکاري و ار -15

؛اطالعات در کشور فناوري

  .  دار نظام استانی است دار مشابه وظایف خزانه تبصره ـ وظایف خزانه

  :  چ ـ رییس سازمان

رییس به ـ شوراي مرکزي در اولین نشست خود سه نفر از اعضاي اصلی شورا را به عنوان  66ماده 

نماید تا یکی از آنها با حکم  پیشنهاد می)  عالی انفورماتیک شوراي(ریزي کشور  مدیریت و برنامه سازمان

  .این سمت منصوب گردد رییس جمهور به

  :  ـ وظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است 67ماده 

دگی سازمان در مراجع ملی رییس سازمان باالترین مقام اجرایی و اداري سازمان بوده و نماین-1

  ؛عهده دارد المللی رابه و بین

   ؛ول اجراي مصوبات شوراي مرکزي استئمس-2

هاي الزم به منظور تحقق اهداف  نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه-3

  ؛ مندرج در قانون وارائه آن به شوراي مرکزي

اي مرکزي به منظور حسن جریان امور و نظارت بر عملکرد نظامهاي استانی با هماهنگی شور-4

  ؛اي ونات حرفهئ، حیثیت و ش ،منافع  حفظ حقوق

   ؛پیشنهاد تعیین دبیر کل-5

  ؛ کننده شوراي مرکزي است افتتاح جلسات هیأت عمومی در مواقعی که دعوت-6

   ؛هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسی استانها ابالغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه-7

سایر وظایفی که از طرف هیأت عمومی یا شوراي مرکزي به رییس سازمان محول انجام -8

  ؛ وظایفی که به منظور اداره نظام ضروري است شود و همچنین می



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٨٧

  .  امضاي مکاتبات عادي و اداري نظام-9

تواند یک نفر از اعضاي شوراي مرکزي و یا خارج از آن را به عنوان  ـ رییس سازمان می 68ماده 

  .شوراي مرکزي جهت کسب رأي اعتماد معرفی و یا درخواست عزل وي را نماید بهدبیر کل 

  . تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسؤولیت به دبیر کل نظام محول کند تبصره ـ رییس می

، با رعایت مواد قانون حمایت از  نامه ـ در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آیین 69ماده 

عالی  ، نظر شوراي نامه ، قانون نظام صنفی و این آیین اي افزارهاي رایانه ندگان نرمپدیدآور حقوق

  .خواهد بود انفورماتیک مالك عمل

  معاون اول رییس جمهور -محمدرضا عارف                                                                

  



پنجمفصل 

١٨٨

راتی به محصوالت و خدمات نامه اجرایی چگونگی پرداخت جایزه صاد آیین 19-5

  14همراه با اصالحات بعدي 26/7/1383ـ مصوب سینمایی و سمعی و بصري

به استناد اصل یکصد و  1383.7.26عالی توسعه صادرات غیرنفتی در جلسه مورخ  وزیران عضو شوراي

 ¨ه25691 ت42655.و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره  سی

نامه اجرایی چگونگی پرداخت جایزه صادراتی به محصوالت و خدمات سینمایی  آیین 1380.10.26 مورخ

  : ري را به شرح زیر تصویب نمودندو سمعی وبص

   خدمات سینمایی و سمعی و بصريزه صادراتی به محصوالت و نامه اجرایی چگونگی پرداخت جای آیین

شامل انواع محصوالت و خدمات به شرح زیر  ـ محصوالت سینمایی و سمعی و بصري 1ماده 

  : باشند می

، فیلم کوتاه  ، انیمیشن ، مستند، آموزشی محصوالت سینمایی شامل انواع فیلمهاي سینمایی  -أ 

، انواع نوارهاي ویدیویی  متري میلی 16،  متري میلی 35صورت فیلمهاي  و عکس که به

                                                            
14
  :هیأت وزیران به شرح زیر اصالح گردید 14/4/1384مورخۀ این مصوبه در جلسۀ  

به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري  14/4/1385وزیران عضو شوراي عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 

  : تصویب نمودند 11/5/1384هـ مورخ 32982ت/27838اسالمی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 

یین نامه اجرایی چگونگی پرداخت جایزه صادراتی به محصوالت و خدمات سینمایی و سمعی و بصري، موضوع تصویب نامه شماره آ

  :به شرح زیر اصالح می شود 14/9/1383ك مورخ 31645ت/51903

حذف ) 2(ماده “ ث”از تبصره بند “ سیآیین نامه اجرایی حمایتهاي دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهند) 19(وکارگروه ماده ”ـ عبارت  1

  . می شود

  .می شود“ مبلغ کل قراردادها”جایگزین عبارت “ صادرات قطعی انجام شده موضوع قرارداد”عبارت ) 3(ـ در ماده  2

نظارت سازمان با ) دستگاه مباشر( که توسط معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ”عبارت ) 3(ـ در ماده  3

  .حذف می شود“ .ل پرداخت خواهد بودتوسعه تجارت ایران قاب

کارگروهی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و عضویت نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ”عبارت ) 3(ماده ) 1(ـ در تبصره  4

تصویب کارگروه ماده ”جایگزین عبارت “ )رهنگ و ارشاد اسالمیحسب معرفی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري وزارت ف(تشکل ذي ربط 

  . می شود“ آیین نامه یادشده) 19(

  : می شود) 3(ماده ) 2(ـ متن زیر جایگزین تبصره  5

م، در موارد ابها. ـ جوایز صادراتی موضوع این آیین نامه صرفاً شامل شرکتهاي صد در صد خصوصی و یا صد در صد تعاونی می شود 2تبصره 

  .خواهد بود) در صورت لزوم با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی(مرجع تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران 

  :کالً حذف و جمله ذیل جایگزین می شود) 4(متن ماده  –6

نسبت به پرداخت ) 3(در ماده سازمان توسعه تجارت ایران مباشر پرداخت جوایز مربوط به این آیین نامه بوده که پس از تأیید کارگروه مذکور 

                                                                                                                                                   . گردد تأیید می. اقدام خواهد نمود

  رئیس جمهورـ  محمود احمدي نژاد                                                                                                             

  .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 19/6/1385این تصویب نامه در تاریخ 



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٨٩

جهت مصرف عرضه  DVDو VCDکم و یا انواع لوحهاي فشرده وي ، دي بتاکم

   ؛گردد می

خدمات سینمایی شامل خدمات سینمایی و سمعی و بصري شامل ارایه خدمات تولید   -ب 

  . و سفارش تولید  ، تولید مشترك فیلم

  : ـ اسناد و مدارك مورد نیاز جهت دریافت جوایز عبارتند از 2ماده 

   ؛ تکمیل برگه تقاضا براي هر محصول صادراتی  -أ 

المللی محصوالت سینمایی و سمعی و بصري از سوي معاونت امور  نمجوز فعالیت عرضه بی  -ب 

  ؛ سینمایی وسمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

پروانه نمایش از اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري وزارت   -ج 

شرح مندرج فرهنگ وارشاد اسالمی براي هریک از محصوالت سینمایی و سمعی و بصري به 

  ؛)1(در ماده 

اي از قرارداد معتبر با شخص حقیقی و یا حقوقی خارج از کشور شناخته شده در زمینه  نسخه  -د 

   ؛خرید امتیازفیلم و یا عکس

اعالمیه یا صورتحساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزي قرارداد که به حساب بانکی صادر   -ه 

  . کننده ازسوي کارفرما پرداخت شده باشد

، تأییدیه  ـ در صورت عدم امکان تهیه اعالمیه یا صورتحساب بانکی)14/4/1385اصالحی (1صره تب

  . الزامی است معاونت امور سینمایی و سمعی وبصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

توزیع کننده در مورد )  تیزر، پوستر و کاتالوگ(ارایه گزارش و مستندات همانند مواد تبلیغاتی   -و 

  . ربط فیلم و تأییدیه پخش سینما یا تلویزیون از سینما یا تلویزیون خارجی ذي اکران عمومی

ارایه تصویري از نسخه فروخته شده از عکس مورد نظر در یک منبع خارجی و نامه تأییدیه   -ز 

مدارك . داخت وجه آن به صورت ارز معتبرمنبع استفادهکننده مبنی بر خرید و گواهی پر

). ز قبیل قرارداد با تهیه کنندها(مالکیت محصول الزم مبنی بر رعایت حقوق 

ـ به صادرکنندگان محصوالت و خدمات سینمایی و سمعی و بصري ) 14/4/1385اصالحی ( 3ماده 

% 8به میزان  1386و در سال % 10به میزان  1385، در سال %12میزان  به 1384و سال  1383در سال 

   .گیرد ه تعلق میجایزصادرات قطعی انجام شده موضوع قرارداد 



پنجمفصل 

١٩٠

و متناسب با پیشرفت کار پس از ) 2(ـ این جایزه در برابر ارایه مدارك مندرج در ماده  1تبصره 

کارگروهی به مسئولیت امور سینمایی و سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و  تأیید معاونت

اسالمی و تشکل ذي ربط  سازمان توسعه تجارت ایران و عضویت نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد

پرداخت  قابل ) حسب معرفی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(

  . ارفرما رسیده باشدصورت وضعیتها، صورتحسابها و یا سایر اسناد مثبته باید به تأیید ک. خواهد بود

ین نامه صرفاً شامل شرکتهاي صد جوایز صادراتی موضوع این آی -) 14/4/1385اصالحی ( 2تبصره 

در موارد ابهام، مرجع تشخیص سازمان توسعه تجارت . در صد خصوصی و یا صد در صد تعاونی می شود

  .خواهد بود) در صورت لزوم با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارایی(ایران 

ز مربوط به این سازمان توسعه تجارت ایران مباشر پرداخت جوای -)14/4/1385اصالحی ( 4ماده 

  .نسبت به پرداخت اقدام خواهد نمود) 3(آیین نامه بوده که پس از تأیید کارگروه مذکور در ماده 

ـ منابع مالی براي پرداخت این جوایز، همه ساله با پیشنهاد وزارت بازرگانی و با هماهنگی  5ماده 

  .شود ریزي کشور تأمین می مدیریت و برنامه سازمان

  .به تأیید مقام محترم ریاست جمهوري رسیده است 1383.9.9در تاریخ این تصویبنامه 

  جمهور یسئمعاون اول ر -محمدرضا عارف                                                          

  

، اجتماعی  تنفیذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي) 161(نامه اجرایی ماده  آیین 20-5

قانون برنامه چهارم توسعه ) 105(، موضوع ماده  می ایرانو فرهنگی جمهوري اسال

  8/4/1384مصوب  - ، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اقتصادي

بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و  1384.4.8وزیران در جلسه مورخ هیئت 

تنفیذي قانون برنامه سوم توسعه ) 161(اده هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی و کشور و به استناد م وزارتخانه

قانون برنامه چهارم توسعه ) 105(، موضوع ماده  ،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران اقتصادي

نامه اجرایی ماده یادشده رابه  ، آیین1383،اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ـ مصوب  اقتصادي

  :نمودزیرتصویب  شرح
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فرهنگی جمهوري ، اجتماعی و  سوم توسعه اقتصادي تنفیذي قانون برنامه) 161(یی ماده نامه اجرا آیین

، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  توسعه اقتصاديقانون برنامه چهارم ) 105(ماده  ، موضوع اسالمی ایران

  اسالمی ایران 

  : نامه به شرح زیر است تعریف اصطالحات مندرج در این آیین - 1ماده 

شود که ضمن داشتن ابعاد مناسب براي احداث سینما،  به زمینی گفته می:  ن مناسبزمی -الف 

فرهنگی و تاالرهاي نمایش در نزدیکی مراکز پرتردد و مردمی مانند مراکز خرید، بوستانهاي  مجتمع

  .، برخیابانهاي اصلی و دور از مراکز صنعتی و بزرگراههاي شهري واقع شده باشد بزرگ

شود که داراي سالن با حداقل یکصد و هشتاد صندلی باشد و با  انی گفته میبه مک: سینما -ب

، دست کم سه نوبت در روز اقدام به  امکانات نمایش فیلم سی و پنج و هفتاد میلیمتري سینمایی داشتن

  .براي عموم نماید نمایش فیلم

، )نفر با ظرفیت حداقل پنجاه(ن ، جایگاه تماشاگرا شود که داري صحنه به مکانی گفته می:  تاالر نمایش -ج

، انبار دکور،  ، رخت کن ، نور، صدا و مکانهاي جانبی شامل اتاق گریم ، تجهیزات فنی اتاق فرمان

  .دکور و آرشیو لباس باشد کارگاه

، داراي  شود که عالوه بر داشتن حداقل یک سالن چندمنظوره به بنایی گفته می:  مجتمع فرهنگی -د

، فرهنگی و آموزشی باشد که نظارت بر آن فعالیتها برعهده وزارت  ه خدمات علمیبراي ارای اماکنی

  .فرهنگ و ارشاداسالمی قرار دارد

اجاره بهاي ساالنه معادل زمینهاي موقوفه همان منطقه یا احداث یک مترمربع :  حداقل سهم بابت زمین -هـ 

  .باشد ر شده میفضاي تجاري توسط شهرداري به ازاي هر پنجاه متر مربع واگذا

  : سینما و مجتمع فرهنگی و تاالر نمایش مستهلک شده -و 

شود که داراي زمین مناسب بوده ولی به دلیل قدمت و فرسودگی بنا و تجهیزات  به مکانی اطالق می

  .، قابلیت بهره برداري از ظرفیت اسمی آن موجود نباشد دالیلی مانند آتش سوزي و تعطیل عمومی یا به

عناوین سینما، تاالر نمایش و مجتمع فرهنگی که تعاریف آنها ذکر شد، از این پس به  -تبصره 

  .شود خوانده می " مجتمع"اختصار،

  :تأمین زمین مناسب براي ساخت مجتمع به صورتهاي زیر انجام می گیرد -2ماده 
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ازي و ، تأمین و فروش زمین مناسب توسط وزارت مسکن و شهرس در شهرکهاي جدید االحداث -الف

درطرحهاي توسعه و عمرانی شهري توسط شهرداري به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی به قیمت 

  .ی در اقساط ده ساله خواهد بودو موقعیت مکان منطقه اي

، براي  شود زمینهاي مناسب را که در مالکیت شهرداري است به شهرداریها اجازه داده می -ب

قبال اخذ حداقل سهم بابت زمین براي مدت بیست و پنج سال مجتمعها در قالب قرارداد و در  احداث

  .مالکیت در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار دهند بدون انتقال

در صورت هماهنگی طرح  "مجتمعها"به منظور تسهیل و حمایت از احداث و بازسازي  -3ماده 

،  ادل زیربناي سالنهاي نمایش، شهرداریهاي مشمول این ماده موظفند حداکثر مع باطرحهاي جامع شهري

  .مجوزساخت تجاري و خدماتی را بدون اخذ هر نوع عوارض و دریافت هزینه صادر نمایند

سازندگان مجتمعها مکلفند متناسب با شرایط مندرج به شرح زیر از مجتمعهاي ایجاد شده با 

  .تعیین شده بهره برداري نمایند کاربري

، مجتمع  ي شده از وزارت مسکن و شهرسازي یا شهرداريسازندگانی که در زمین خریدار -الف

  . کنند، حداقل ده سال از تاریخ انتقال قطعی زمین به نام آنان احداث

سازندگانی که زمین متعلق به شهرداري بدون انتقال مالکیت و در قالب قرارداد به خود مورد  -ب

  . برداري ت بیست و پنج سال از آغاز بهرهبرداري سینمایی یا مجتمع فرهنگی قرار می دهند، به مد بهره

نامه از زمین متعلق  این آیین) 161(ماده ) د(چنانچه دریافت کننده تسهیالت موضوع بند  -4ماده 

خود براي احداث یا بازسازي مجتمع استفاده کنند، تا ده سال از آغاز بهره برداري مجتمع حق تغییر  به

  .ندارد کاربري

تصمیم  ی از زمین شهرداري براي احداث مجتمع استفاده کند و بعداًچنانچه متقاض -5ماده 

، حق تغییر  بهخریداري زمین از شهرداري بگیرد تا ده سال پس از تاریخ انتقال قطعی زمین به نام وي

  .را ندارد کاربري آن

یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی براي ساخت و  چنانچه شهرداریها راساً -6ماده 

سینماهاي موجود از تسهیالت تکلیفی بانکها در قانون بودجه سالهاي برنامه چهارم کل کشور  بازسازي

اقدام به ساختمجتمع کنند، می توانند در ساعاتی که به فعالیتها و خدمات فرهنگی و هنري اختصاص 

  .ستفاده نمایند، آن را براي انجام مراسم و گردهماییهاي فرهنگی و هنري ا مقررات مربوط ندارد، با رعایت
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  .باشد مستهلک شده در اولویت می " مجتمع"نیمه تمام و بازسازي  " مجتمع"  تکمیل و اتمام -7ماده 

طرحهاي بازسازي و احداث مجتمعها از نظر نماي بیرونی و داخلی و تجهیزات  - 8ماده 

  .گردد و ابالغ می موردنیازبراساس ضوابطی خواهد بود که از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه

دولت موظف است طی سالهاي برنامه چهارم توسعه شرایط الزم را براي  - 9ماده 

ها و  نامه نامه از تسهیالت تکلیفی در قوانین بودجه سنواتی و آیین طرحهاي موضوع این آیین برخورداري

  .هاي تسهیالت تکلیفی پیش بینی نماید مربوط به تبصره دستورعملهاي

نامه به متقاضیانی تعلق می گیرد که عالوه بر داشتن سایر شرایط دست  سهیالت این آیینت -10ماده 

  .ح را تأمین نمایندبیست و پنج درصد هزینه موردنیاز طر کم

ولیت تایید طرحهاي احداث و بازسازي مجتمعها از نظر استانداردها، تطابق با سئم -11ماده 

   جتمع به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استشهرها و تعداد و ظرفیت بهینه هر م جمعیت

هاي کل فرهنگ و ارشاد اسالمی موظفند صرفا طرحهایی را از این نظر بررسی نمایند که کلیات  اداره

  .به تصویب رسیده باشد قبالً آن

 نامه ساخته می شوند، نباید از یکصد گنجایش سینماهایی که با استفاده از تسهیالت این آیین -تبصره

  .وپنجاه صندلی کمتر و از چهارصد صندلی بیشتر باشد

، به عهده کارگروهی تخصصی است که  نامه مسوولیت هدایت و نظارت بر اجراي این آیین -12 ماده

ساي شوراهاي شهر به انتخاب ؤدرهر استان به ریاست استاندار و معاون عمرانی وي و عضویت ر

می و رییس سازمان مسکن وشهرسازي و رییس سازمان شهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسال شوراهاي

  .شود ریزي استان تشکیل می مدیریت وبرنامه

،  نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این آیین

و ، مالکیت  ، عمر مجتمع وضعیت مجتمعهاي هر استان را به تفکیک شهرها، درجه کیفی مجتمع گزارش

ظرفیت هرمجتمع به انضمام پیشنهادهاي خود در حداقل زمین موردنیاز هر شهر و ظرفیت بهینه هر مجتمع 

  .تهیه نماید وبراي اقدامهاي بعدي در اختیار کارگروههاي یادشده در استان قرار دهد

 ستانهاي کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ا محل دبیرخانه کارگروه تخصصی در استانها در اداره -تبصره 

  .باشد می
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کارگروه تخصصی در هر استان موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ دریافت  -13ماده 

، تصمیم الزم را براي رفع کمبودها از طریق بازسازي یا احداث  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گزارش

هردار و رییس مجتمع جدیددر هر یک از شهرهاي داراي بیش از پانزده هزار نفر جمعیت با حضور ش

شوراي اسالمی شهرمربوط اتخاذ و به شهرداریها براي اجرا و به تمام دستگاههاي ذي ربط براي همکاري 

  .ابالغ نماید

،  تنفیذي قانون برنامه سوم توسعه) 161(شهرداران تمام شهرهاي مشمول ماده  - 14ماده 

، جملگی اقدامهاي الزم را  صصیموظفندحداکثر تا سه ماه پس از دریافت تصمیمهاي کارگروههاي تخ

، مطالعه  ، اعالم شرایط ، تعیین زمین مناسب ، فراخوان عالقه مندان عموم از مزایاي ماده یادشده براي آگاهی

، انتخاب طرحهاي مناسب و اعالم نوع تسهیالتی که براي اجراي هر چه بهتر  پیشنهادها وطرحهاي رسیده

، به انجام برسانند، به نحوي که در پایان این مهلت بتوانند  است نامه ضروري قانون یادشده واین آیین

  .خود را براي تصویب به کارگروه تخصصی هر استان ارایه نمایند طرحهاي پیشنهادي

کارگروه تخصصی هر استان موظف است باتوجه به گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد  -15ماده 

،  هرداري هر شهر، ظرف پانزده روز از تاریخ وصول،نظر خود را درباره طرحهاي پیشنهادي ش اسالمی

یید، طرح را براي تصویب به وزارت أاعالم و باتخصیص وام از محل تسهیالت تکلیفی به طرحهاي مورد ت

  .فرهنگ وارشاد اسالمی ارسال نماید

تبصره ـ کارگروههاي تخصصی و بانکهاي عامل موظفند در بررسی و تصویب طرحها، حجم 

هاي سرمایه اي و جاري و سایر شاخصهاي موثر را مورد توجه قرار  زمان اجراي کل هزینه ،مدت عملیات

  .دهند تااطمینان الزم براي تکمیل طرح مطابق برنامه زمان بندي پیش بینی شده حاصل شود

درصورتی که ایجاد تمام یا بخشی از ظرفیت مجتمع در یک شهر بدون داوطلب  -16ماده 

نامه موظف است درصورت تقاضاي شهرداري شهرهاي  این آیین) 15(ماده  بماند،کارگروه موضوع

، ایجادحداقل پنجاه درصد ظرفیت موردنظر را به طور مستقیم به عهده شهرداري آن شهر قرار دهد  استان

و بااستفاده از تسهیالت تکلیفی بانکها در قانون بودجه سالهاي برنامه چهارم کل کشور، به احداث  تا راساً

  .جتمع موردنیاز اقدام نمایدم

، غیر از مواردي  نامه پیش بینی نشده است اتخاذ تصمیم در تمام مواردي که در این آیین - 17ماده 

تنفیذي قانون برنامه سوم باید به تصویب هیأت وزیران ) 161(قانون اساسی و ماده ) 138(طبق اصل  که
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) 161(شروط بر آن که مغایر احکام مقرر در ماده باشد، م برسد،به عهده کارگروه تخصصی هر استان می

  .قانون برنامه سوم توسعه نباشد  تنفیذي

  

  رجمهو یسئمعاون اول ر -محمدرضا عارف                                                                   

  

هنگی نحوه پرداخت جایزه صادراتی به صادر کنندگان نرم افزار و محصوالت فر 21-5

  14/4/1385ـ مصوب  و هنري

به استناد اصل یکصد و  14/4/1385وزیران عضو شوراي عالی توسعه صادرات غیر نفتی در جلسه مورخ 

هـ 32982ت/27838سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 

  : تصویب نمودند 11/5/1384مورخ 

ی به صادر کنندگان نرم افزار و محصوالت فرهنگی و هنري به شرح ذیل نحوه پرداخت جایزه صادرات

  : تعیین می شود

آیین نامه اجرایی ) 19(اي در صورت تأیید کارگروه ماده  صادرات انواع نرم افزارهاي رایانه-1

حمایتهاي دولت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی متشکل از نمایندگان سازمان 

به عنوان دستگاه اجرایی و تخصصی ذي (شوراي عالی فناوري اطالعات  توسعه تجارت ایران،

، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و )ربط

اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار ایران با ارائه مدارك مصرح در این تصویب نامه از هشت 

  ؛بود جایزه صادراتی برخوردار خواهد%) 8(درصد 

  : عبارتند از) 1(اسناد و مدارك مورد نیاز جهت دریافت جوایز موضوع بند -2

  ؛ارائه سفارش از متقاضی خارجی براي نرم افزار مورد نظر  -أ 

  ؛قرارداد معتبر بین خریدار و فروشنده  -ب 

اعالمیه یا صورت حساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزي فروش که به حساب بانکی   -ج 

  ؛وي خریدار پرداخت شده استصادر کننده از س

  .عضویت در اتحادیه صادر کنندگان نرم افزار کشور  -د 
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صادرات محصوالت و خدمات فرهنگی و هنري شامل انواع کتاب، مجله، نشریات، پوستر، -3

صوتی و یا حق نشر آنها و موارد مشابه از سه  CDبروشور، کاتالوگ، اقالم تبلیغاتی، کاست، 

  . رخوردار خواهند بودجایزه صادراتی ب%) 3(درصد 

تبصره ـ پرداخت جوایز مربوط به صادر کنندگان محصوالت فرهنگی و هنري توسط سازمانهاي 

بازرگانی استانهاي محل صدور کارت بازرگانی و پرداخت جوایز صادرات خدمات فرهنگی و هنري 

ندگان وزارت پس از تصویب کارگروهی به مسئولیت سازمان توسعه تجارت ایران و با عضویت نمای

توسط ) حسب معرفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(فرهنگ و ارشاد اسالمی و تشکل ذي ربط 

  . سازمانهاي بازرگانی استانها انجام خواهد گرفت

  : عبارتند از) 3(اسناد و مدارك مورد نیاز جهت دریافت جوایز محصوالت موضوع بند -4

ار و فروشنده که به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد الف ـ قرارداد یا موافقت نامه معتبر بین خرید

  . اسالمی رسیده باشد

صادر شده از سوي ) 3(مجوز انتشار محصوالت و خدمات فرهنگی و هنري موضوع بند   -أ 

   ؛معاونت ذي ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

 صورت حساب بانکی مبنی بر واریز وجه مبلغ ارزي فروش که به حساب بانکی صادر کننده  -ب 

   ؛از سوي خریدار پرداخت شده است

قرارداد یا موافقت نامه با (مدارك و مستندات الزم مبنی بر رعایت حقوق مالکیت محصول   -ج 

) 3(مؤلف، مترجم، ناشر و صاحب امتیاز محصوالت و خدمات فرهنگی و هنري موضوع بند 

.(  

وصی و یا جوایز صادراتی موضوع این تصویب نامه صرفاً شامل شرکتهاي صد در صد خص-5

در (در موارد ابهام، مرجع تشخیص سازمان توسعه تجارت ایران . صد در صد تعاونی می باشد

  . خواهد بود) ر اقتصادي و داراییصورت لزوم با همکاري وزارت امو

  .گردد تأیید می 

  

   رئیس جمهورـ محمود احمدي نژاد



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٩٧

  

  .ست جمهوري رسیده استم محترم ریابه تأیید مقا 19/6/1385این تصویب نامه در تاریخ 

  معاون اول رئیس جمهورـ  پرویز داودي                                                               

  

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، ) 104(ماده » م« نامه اجرایی بند  آیین 22-5

  .28/5/1386ـ مصوب  اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

 1/12/1385مورخ  32989/1بنا به پیشنهاد مشترك شماره  28/5/1386وزیران در جلسه مورخ هیئت 

) م(جمهور و به استناد بند  ریزي و نظارت راهبردي رییس وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت برنامه

ـ مصوب  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران) 104(ماده 

  : نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود ـ آیین 1383

  :رود معانی مشروح مربوط به کار میـ اصطالحات زیر در 1ماده

) 160(ساختمانها و امکاناتی که تحت مالکیت دستگاههاي موضوع ماده : امکانات و فضاها  -أ 

یتهاي فرهنگی، هنري و ورزشی منظور فعال قانون برنامه چهارم توسعه قرار دارند و به

شوند از قبیل سالنها وپردیسهاي سینمایی، مجتمعهاي فرهنگی، هنري و  کارگرفته می به

ورزشی، تاالرهاي نمایش، آمفی تئاترها، ورزشگاهها، سالنهاي ورزشی و نیز کلیه سالنهاي 

فرهنگی و هنري را ها و فعالیتهاي  اجتماعات که قابلیت و تناسب الزم را براي برگزاري برنامه

  ؛داشته باشند

شود که  ها، فعالیتها و خدمات فرهنگی، هنري و ورزشی اطالق می به برنامه: ها و فعالیتها برنامه  -ب 

  ؛گردد در چارچوب ضوابط برگزار می

، اجتماعی انون برنامه چهارم توسعه اقتصاديق) 160(کلیه دستگاههاي مشمول ماده : دستگاهها   -ج 

  ؛می ایرانو فرهنگی جمهوري اسال

.نده استفاده از امکانات و فضاهاکن اشخاص حقیقی و حقوقی در خواست: متقاضیان  -د 

نامه  ـ کلیه دستگاهها موظفند امکانات و فضاهاي متعلق به خود را به شرحی که در این آیین2ماده

  .ها در اختیار متقاضیان قرار دهند شود، براي اجراي برنامه مشخص می



پنجمفصل 

١٩٨

نات به صورت اجاره یا قرارداد مشارکت براي مدت تعیین شده طبق قوانین ـ فضاها و امکا3ماده

  .شود مربوط به متقاضیان واگذار میومقررات 

ـ فضاها وامکانات براي اجراي فعالیتهاي فرهنگی ـ هنري غیرانتفاعی به تشخیص دستگاه 1تبصره

  . ضیان قرار گیردتواند براي مدت زمان مشخص به صورت رایگان در اختیار متقا ربط می ذي

ـ به غیر از بروز حوادث غیر مترقبه، در صورت تعدي و تفریط مسئولیت حفظ و حراست و 2تبصره

  .نامه به عهده طرف قرارداد می باشد تعمیر و نگهداري اموال دولت در واگذاریهاي موضوع این آیین

چارچوب مقررات بر عهده  ـ مسئولیت اجرایی این آیین نامه در سطح استانها و شهرستانها در4ماده

  .استانداریها می باشد

ـ کلیه دستگاهها در سطح استانها و شهرستانها موظفند فهرست فضاها و امکانات خود و  5ماده

شرایط استفاده از آنها را در اختیارعموم مردم قرار دهند و در پایان هر سال نیز گزارش عملکرد سالیانه 

آوري و به  وزارت کشور ساالنه گزارش عملکرد دستگاهها را جمع. یندخود را به استانداریها اعالم نما

  . نماید وزیران ارایه می هیئت

نامه موظفند درآمدهاي حاصله را به حساب مربوط در  ـ کلیه دستگاههاي مشمول این آیین 6ماده

در الیحه اي  درآمد حاصله در قالب ردیف هزینه%) 100(معادل صددرصد . داري واریز نمایند  خزانه

    .بودجه سنواتی براي دستگاههاي مربوط منظور خواهد شد

  جمهور ـ پرویز داودي معاون اول رئیس                                                               

  

  12/3/1387ـ مصوب  نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس آییناز  23-5

مورخ  4543/1بنا به پیشنهاد شماره 12/3/1387جلسه مورخوزیران عضو کمیسیون فرهنگی در 

قانون ساماندهی مد و لباس ـ مصوب ) 11(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به استناد ماده  23/2/1386

  :نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند ـ آیین1385

نامه  ن ساماندهی مد و لباس که در این آیینقانو) 10(ـ به منظور تحقق اهداف مندرج در ماده 1ماده

  :گردد شود، کارگروهی مرکب از اعضاي زیر تشکیل می قانون نامیده می



  هیأت وزیرانمصوبات 

١٩٩

االختیار این وزارتخانه  معاون امور هنري وزارت فرهنگی و ارشاد اسالمی به عنوان نماینده تام  -أ 

  .و رییس کارگروه

  ؛االختیار وزارت آموزش و پرورش نماینده تام  -ب 

  ؛االختیار وزارت بازرگانی ه تامنمایند  -ج 

  ؛االختیار وزارت صنایع و معادن نماینده تام  -د 

  ؛االختیار سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران نماینده تام  -ه 

  ؛ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور االختیار معاونت برنامه نماینده تام  -و 

  ؛لباس سه نفر از نمایندگان صنوف طراحان و تولیدکنندگان پارچه و  -ز 

.نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شوراي اسالمی به عنوان ناظر  -ح 

  .ـ مصوبات کارگروه با امضاي وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ابالغ خواهدشد1تبصره

  .االختیار باید حداقل در سطح مدیرکل معرفی شوند ـ نمایندگان تام2تبصره

  :باشد ـ وظایف کارگروه به شرح زیر می2ماده

  ؛هاي اجرایی شدن مواد قانون مشی ها و خط اتخاذ سیاست  -أ 

  ؛هاي پیشنهادي اعضاي کارگروه برنامه بررسی و تصویب  -ب 

  ؛ها براي تحقق اهداف قانون تعیین برنامه دستگاه  -ج 

  ؛ها و ارزیابی آنها نظارت بر فعالیتها و عملکرد دستگاه  -د 

  ؛هاي مشمول قانون اخذ گزارش عملکرد دستگاه  -ه 

  ؛ها هاي دستگاه ریزي و مراحل اجرایی فعالیت رنامهایجاد هماهنگی و انسجام در ب  -و 

  ؛نامه یا کارگروه هاي مربوط به این آیین ها و دستورالعمل نامه تنظیم و تصویب شیوه  -ز 

  ؛هاي ارایه شده به کارگروه پیگیري نتایج گزارش  -ح 

تعیین شرایط استفاده از تسهیالت بانکی و امتیازات دولتی و تعیین مشموالن تسهیالت و   -ط 

  .ازاتامتی

  .ـ دبیرخانه کارگروه در معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مستقر خواهدشد3ماده  

نامه داخلی توسط  شرح وظایف دبیرخانه، زمان و مکان تشکیل جلسات و نحوه اداره جلسات در آیین

  .شود کارگروه تدوین و تصویب می



پنجمفصل 

٢٠٠

گزارش عملکرد خود را هر شش ماه به ربط در قانون موظف هستند  هاي ذي ـ دستگاه4ماده  

  .کارگروه ارایه نمایند

هاي عضو کارگروه موظفند اعتبارات موردنیاز براي تحقق اهداف قانون  ـ هر یک از دستگاه 5ماده  

  .بینی نمایند در بودجه ساالنه خود پیش) 3(را مطابق با وظایف مندرج در ماده 

اولین   نامه، ف دو ماه پس از ابالغ این تصویبربط موظف هستند ظر هاي ذي ـ دستگاه 6ماده  

  .گزارش مراحل اجرایی را به دبیرخانه کارگروه ارایه نمایند

  :باشد هاي عضو کارگروه به شرح زیر می ـ وظایف و تعهدات دستگاه7ماده  

  الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی

دستور کارجلسات کارگروه و  اي کارگروه اعم از برگزاري و تعیین انجام کلیه امور دبیرخانه-1

  ؛نامه داخلی سایر وظایف دبیرخانه مطابق با آیین

ساماندهی فرهنگی ـ هنري طراحان پارچه و لباس کشور در قالب حمایت از ساختار مناسب از -2

  ؛خانه طراحان پارچه و لباس ایران جمله تشکیل

ها و  براي عرضه طرح(ه و موزه ایجاد نمایشگاه دائمی پارچه و لباس ایرانی ـ اسالمی یا نگارخان-3

  ؛)الگوهاي برتر و برگزیده و مصوب کارگروه

فراهم کردن زمینه حضور فعال و مؤثر طراحان ممتاز و متعهد پارچه و لباس ایرانی و اسالمی -4

در سایر کشورهاي اسالمی براي معرفی فرهنگ و تمدن ایران اسالمی در قالب برپایی 

  ؛ان فرهنگ و ارتباطات اسالمینمایشگاه آثار با همکاري سازم

برقراري ارتباط و فراهم نمودن زمینه مبادالت فرهنگی مناسب با کشورهاي اسالمی در قالب -5

المللی با همکاري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و  هاي بین ها و جشنواره برپایی نمایشگاه

اي برتر پارچه و لباس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی با محوریت معرفی نمادها و الگوه

ایرانی ـ اسالمی در راستاي عینیت بخشی به استقرار قطب طراحی و اشاعه مد اسالمی در 

  ؛جمهوري اسالمی ایران

اعمال تمهیدات الزم در جهت ترویج و تبلیغ نمادها و الگوهاي پارچه و لباس ایرانی ـ اسالمی -6

ارگروه در سینما، تئاتر، و بومی مناطق مختلف کشور و نمادها و الگوهاي مصوب ک

  ؛هاي فرهنگی مطبوعات، کتاب، موسیقی، هنرهاي نمایشی و دیگر فعالیت



  هیأت وزیرانمصوبات 

٢٠١

فراهم کردن امکان ثبت هنري آثار طراحان پارچه و لباس مطابق با شرایط تعیین شده در -7

  ؛کارگروه و نیز اعمال حقوق مالکیت معنوي درباره آثار یادشده

ن پارچه طراحا تأسیس مؤسسات فرهنگی ـ هنري برايز تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجو-8

  اسالمی - و لباس ایرانی

  :ـ سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران ب

ها،  ها، سریال هاي فرهنگی، اسالمی و ملی در فیلم ترویج الگوهاي مناسب پوشش منطبق با ارزش-1

  ؛ها و گفتگوها ها، گزارش ها، پویانمایی مستندها، نماهنگ

هاي تلویزیونی در جهت معرفی و ترویج نمادها و الگوهاي پارچه و لباس  یه و پخش برنامهته-2

  ؛هاي لباس ایرانیان در ادوار مختلف تاریخی ایرانی و بومی مناطق مختلف کشور و نیز مدل

هاي ارایه شده و  هاي مد و لباس اسالمی و ملی و معرفی طرح ها و نمایشگاه انعکاس جشنواره-3

  ؛هاي سیما فق در برنامهطراحان مو

  ؛هاي سیما پرهیز از ترویج الگوهاي غربی پوشش در پخش برنامه-4

هاي  هاي منحرف و مهاجم مد و الگوهاي غربی پوشش در قالب برنامه رسانی درباره جریان اطالع-5

؛وهاي بدیل و برتر اسالمی ایرانیجذاب تلویزیونی همراه با ارایه الگ

هاي  اي پویانمایی براي کودکان به منظور جلب توجه آنها به لباسه توجه ویژه به ساخت برنامه-6

  ؛اسالمی ایرانی با استفاده از نمادهاي محبوب عروسکی

تدوین دستورالعمل براي نحوه حضور بازیگران در تلویزیون و سینما با همکاري و هماهنگی -7

نامه جهت  یینآوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، حداکثر به مدت یک ماه از تاریخ تصویب 

  .تصویب در کارگروه

  معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودي                                                               

  1389مصوب  -تصمیمات دولت براي ارتقاء و توسعه صنعت سینما در کشور 24-5

رنامه سوم توسعه اقتصادي در باره قانون ب 161وزیران عضو کمیسیون فرهنگی آیین نامه اجرایی ماده 

  .توسعه کمی و کیفی صنعت سینماي کشور را اصالح کردند



پنجمفصل 

٢٠٢

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنابه پیشنهاد مشترك   

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی ، کشور و معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رئیس جمهور و  وزارتخانه

 161،آیین نامه اجرایی ماده توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیقانون برنامه سوم  161ه استناد ماده ب

  .اعی و فرهنگی را اصالح کردندمقانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجت

زسازي بر اساس این مصوبه، به منظور ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران و حمایت از احداث و با  

در صورت  و تقویت کارکرد اقتصادي آنها ،) فرهنگی تاالر نمایش و مجتمع  عم از سینمایی،ا(ها  مجتمع

شهرداري ها موظفند براي حداقل معادل شصت در صد مجتمع  هماهنگی طرح با طرح هاي جامع شهري ،

مجوز  ،فرهنگی  اي در تاالر و مجتمع هاي اجراي صحنه هاي نمایش فیلم در سینما یا سالن زیر بناي سالن

  .هاي تجاري و خدماتی را بدون اخذ هر نوع عوارض و هزینه صادر کنند ساخت واحد

هاي فرهنگی موظفند با شرایط خاص مندرج در این مصوبه از  بر این اساس ، سازندگان مجتمع  

بر این اساس ، سازندگانی که در زمین  هاي ایجاد شده با کاربري تعیین شده بهره برداري کنند مجتمع

ریداري شده از وزارت مسکن و شهرسازي یا شهرداري، مجتمع احداث کنند، حداقل ده سال از تاریخ خ

  .انتقال قطعی زمین به نام آنان و قبل از آن حق تغییر کاربري ندارند

همچنین سازندگانی که زمین متعلق به شهرداري را بدون انتقال مالکیت و در قالب قرارداد، شخصاً   

ري سینمایی، تاالر نمایش و مجتمع فرهنگی قرار می دهند، به مدت بیست و پنج سال حق مورد بهره بردا

  .بهره برداري خواهند داشت

بر این اساس ، دارندگان مجوز ساخت تجاري و خدماتی موضوع این تصویب نامه، حق واگذاري   

داري از آن را دارا مجوز تجاري دریافت شده از شهرداري به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یا بهره بر

اندازي سینما است که  این واگذاري با رعایت مقررات مربوط، منوط به تکمیل ، تجهیز و راه. هستند

  .قرار گرفته باشد تأییدتوسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مورد 

ها راسا یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی براي ساخت  بر اساس این مصوبه، چنانچه شهرداري  

ازسازي سینماهاي موجود، از محل وجوه اداره شده مقرر در قوانین بودجه سنواتی کل کشور اقدام به ب

توانند در ساعاتی که به نمایش فیلم اختصاص ندارد، با رعایت مقررات مربوط،  ساخت مجتمع کنند، می

  .آن را براي انجام مراسم و فعالیتهاي فرهنگی وهنري مورد استفاده قرار دهند



  هیأت وزیرانمصوبات 

٢٠٣

اساس مصوبه اخیر دولت، استانداریها موظفند به عنوان حق السهم مشارکت دولت در احداث  بر  

هزینه ساخت و %) 30(فضاهاي فرهنگی و هنري و سینمایی از محل اعتبارت مورد عمل خود، سی درصد 

ورت بازسازي سینماهاي موضوع این ماه در شهرهاي تابعه را از محل کمکهاي فنی و اعتباري تامین به ص

همچنین تسهیالت این آیین نامه به  .بالعوض و به منظور فوق در اختیار متقاضی اصلی قرار دهند

هزینه مورد %) 20(گیرد که عالوه بر داشتن سایر شرایط مربوط، حداقل بیست درصد  متقاضیانی تعلق می

  .نیاز طرح را تامین کنند

سینما در مراکز شهرستانهاي فاقد سالن  بر این اساس ،در صورت نبود متقاضی براي احداث سالن  

سینما، شهرداریهاي مراکز شهرستان موظفند با مشارکت استانداریها نسبت به احداث سالنهاي سینما اقدام 

هزینه ساخت سینما را به صورت کمک تامین و براي %) 50(کنند و استانداریها نیز موظفند پنجاه دردصد 

  .قرار دهنداحداث سالن در اختیار شهرداریها 

بر اساس این مصوبه، گنجایش سینماهایی که با استفاده از تسهیالت این آیین نامه ساخته می شوند   

  .نباید از یکصد صندلی کمتر باشد

رئیس جمهور، از سوي محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهور  تأییداین تصویب نامه پس از   

  .براي اجرا ابالغ شده است

  

  30/4/1389ـ مصوب  تشکیل شوراي عالی سینماا موافقت ب 25-5

به منظور بررسی مسائل مربوط به سینما و : موافقت نمود  1389/4/30هیأت وزیران در جلسه مورخ 

هماهنگی دستگاه هاي مربوط، شوراي عالی سینما
15
  :با ترکیب زیر تشکیل می گردد  

  ؛)رئیس(رییس جمهور -1

   ؛)یسنایب رئ(وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی  -2

  ؛رییس کمیسیون فرهنگی هیأت دولت-3

                                                            
م /1 -1350طی نامه اي به شماره  22/5/1363حضرت آیت اهللا خامنه اي به هنگامی که ریاست جمهوري اسالمی را برعهده داشتند، در مورخۀ  ١٥

خطاب به شوراي محترم نگهبان درخصوص تشکیل شوراي اقتصاد که مرکب از چند وزیر و به ریاست نخست وزیر تشکیل می شد استفسار نمودند 

  :مرقوم نمودند 1949 طی نامه اي به شمارة25/7/1363در مورخۀ ) دبیر محترم وقت شوراي نگهبان(و حضرت آیت اهللا صافی گلپایگانی 

  »تشکیل شوراهاي مشورتی تصمیم گیرنده در رابطه با امور اجرایی با عضویت افراد خارج از هیأت وزرا با قانون اساسی مغایرت دارد«



پنجمفصل 

٢٠٤

   ؛رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران-4

  ؛رییس سازمان تبلیغات اسالمی-5

  ؛نماینده صنوف سینمایی -6

  ؛نماینده تشکل هاي مستقل سینمایی -7

   ؛پنج نفر از سینما گران معتبر شناخته شده به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -8

دبیر(یی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی معاون سینما-9
16

.(  

  معاون اول رییس جمهور  -محمدرضا رحیمی                                                  

                                                            
16
  .این مصوبه در روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران درج نشده است 



٢٠٥
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ششمفصل 

٢٠٦

  هاي ویدئوئی آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامه 2ماده  3ابطال بند عدم  1-6

  83/700: کالسه پرونده 747: دادنامهشماره  30/11/84: تاریخ

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی

  .شرکت الله کامپیوتر: شاکی

  .هاي ویدئوئی آیین نامه صدور پروانه نمایش برنامه 2ماده  3ابطال بند : وضوع شکایت و خواستهم

آیین نامه  2ماده  3ند ـ براساس ب1شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعالم داشته است، : مقدمه  

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی متقاضیان  1372هاي ویدئوئی مصوب سال  صدور پروانه نمایش برنامه

اند اصل رایت ویدئوئی فیلم خارجی را به عنوان یکی از  جهت دریافت پروانه فوق الذکر ملزم شده

طبق مقرراتی که در این  -2. مایندمدارك الزم به اداره کل نظارت و ارزشیابی آن وزارتخانه ارائه ن

اند باید مبالغ هنگفتی براي خرید حق مذکور  خصوص در کشورهائی که قانون کپی رایت را قبول کرده

باشد هیچگونه مبناي قانونی  این امر ضمن اینکه خالف شرع می -3. به صاحب امتیاز فیلم پرداخت نماید

ي والیت انعقاد قرارداد متقابل کپی رایت با کشورهاي براساس نظر مبارك مقام عظما -ندارد زیرا الف

بنابراین آیین . دیگر نه تنها مفید و به مصلحت نیست بلکه به ضرر کشور و بر خالف مصلحت آن است

هنوز ایران به  -ب. باشد  مذکور در این قسمت به لحاظ مبانیت با نظر شرعی ولی فقیه خالف شرع می

پیوسته و الزام متقاضیان به ارائه رایت ویدئوئی در واقع یک نوع تحدید معاهدات مربوط به کپی رایت ن

مراتب فوق ه بناب. باشند حقوق است که قوه مجریه و به تبع آن وزیر ارشاد از چنین حقی برخوردار نمی

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد . اره مورد تقاضا است نامه مورد اش آیین 2ماده  3ابطال بند 

اند، به استناد  اعالم داشته 4/3/1384مورخ  1823/102سالمی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ا

ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت 

ا تسلیم نماید و مطابق معنوي که به ایران اجازه داده است به کنوانسیون مزبور ملحق شده و اسناد مربوط ر

و با توجه به اهداف  1358هجري شمسی و اصالحی سال  1346عموم مفاد مواد کنوانسیون مزبور مصوب 

پیشبرد حمایت مالکیت معنوي در سراسر جهان از طریق همکاري در میان  سازمان مربوطه که به منظور

تشکیل گردیده است و همچنین تعیین  المللی دیگر کشورها در صورت اقتضاء با همکاري هر سازمان بین



  آراء دیوان عدالت اداري

٢٠٧

نامه  آیین 3آن کنوانسیون و حمایت از آثار هنرمندان، بند  2ماده  8مصادیق مالکیت معنوي به استناد بند 

اي ویدئوئی مطابق با مفاد کنوانسیون مزبور تنظیم شده و هیچگونه مغایرتی با  صدور پرانه نمایش برنامه

لذا با توجه به الحاق دولت جمهوري اسالمی . وري اسالمی ایرن نداردموازین قانونی و شرعی دولت جمه

مجلس شوراي اسالمی و ابالغ آن به دستگاههاي اجرایی اخذ  1380ایران به کنوانسیون مارالذکر مصوب 

لذا . باشد الذکر می متقاضیان انتشارات محصوالت ویدئوئی در اجراي قانون فوق مدارك مورد اشاره از

دبیرمحترم شوراي نگهبان در پاسخ به ادعاي خالف . ه رد شکایت شاکی مورد استدعا استصدور حکم ب

 2ماده  3اند، موضوع بند  اعالم داشته 1/11/1384مورخ  14391/30/84شرع بودن مورد شکایت طی نامه 

لسه وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در ج 1372هاي ویدئوئی مصوب  نامه صدور پروانه نمایش برنامه آیین

هیأت . فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد که خالف موازین شرع شناخته نشد 28/10/1384مورخ 

عمومـی دیـوان عدالت اداري در تـاریخ فوق بـا حضور رؤساي شعب بـدوي و رؤسا و مستشاران شعب 

ادر به صدور تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مب

  .نماید رأي می

  رأي هیأت عمومی

 2ماده  3فقهاي محترم شوراي نگهبان بند  1/11/1384مورخ  14391/30/84به موجب نظریه شماره  -الف

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی مغایر  1372هاي ویدئوئی مصوب  نامه صدور پروانه نمایش برنامه آیین

قانون  25ین موجبی براي ابطال آن در اجراي قسمت اول ماده بنابرا. احکام اسالمی شناخته نشده است

با عنایت به الحاق دولت جمهوري اسالمی ایران به کنوانسیون  -ب. دیوان عدالت اداري وجود ندارد

و تعهدات اعضاء کنوانسیون مزبور به رعایت  4/7/1380تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنونی مصوب 

 3حمایت مالکیت معنونی و حمایت از آثار هنرمندان کشورهاي عضو بند مقررات آن از جمله در جهت 

الذکر مبنی بر لزوم ارائه اصل رایت ویدئوئی فیلمهاي خارجی جهت اخذ پروانه  نامه فوق آیین 2ماده 

  ./نمایش، مغایرتی با قانون ندارد

  

  عدالت اداري      هیأت عمومی دیوان                                                                        

  معاون قضائی دیوان عدالت اداريـ  فرد مقدسی                                                     



ششمفصل 
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مصوبه چهل و سومین جلسه  )13( عدم ابطال بند و )11(و  )10(ابطال بندهاي  2-6

  شوراي اسالمی شهر تهران

  8/11/1386 ـ  84/66/شماره هـ

  84/666: کالسه پرونده               436: شماره دادنامه          25/6/1386: تاریخ

  .هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی

  .سازمان بازرسی کل کشور: شاکی

مصوبه چهل و سومین جلسه شوراي اسالمی شهر  13و  11و  10ابطال بندهاي : موضوع شکایت و خواسته

  .تهران

ضمن ارسال  4/8/1384مورخ  26780/84/2ازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره س: مقدمه  

 26584/84گزارش معاون اجرایی سازمان و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههاي اداري به شماره

شوراي اسالمی شهر تهران، موضوع  5/11/1382مورخ  43راجع به مصوبه جلسه  4/8/1384مورخ

ز اماکن تفریحی، فرهنگی و هنري در شهر تهران اعالم داشته است، شوراي اصالحیه اخذ عوارض ا

قانون اساسی جمهوري  36الذکر بر خالف اصل  مصوبه فوق 11و  10اسالمی شهر تهران طی بندهاي 

اسالمی ایران مبادرت به وضع مجازات و اجراي آن نموده و همچنین در بند سیزدهم مبادرت به وضع 

 26584/84در نامه شماره. باشد که خارج از حدود اختیارات شوراي شهر می اي کرده است مقرره

اصالحیه اخذ عوارض از اماکن تفریحی، «سازمان بازرسی آمده است، در مصوبه  4/8/1384مورخ

هاي ورودي سینما، تئاتر، تماشاخانه، موزه،  فرهنگی و هنري در شهر تهران، میزان عوارض وصولی از بلیط

در بندهاي دهم و یازدهم مصوبه، شوراي اسالمی شهر . ربازي و امثالهم تعیین شده استنمایشگاه، شه

هاي موضوع  ـ در صورتیکه هر یک از متصدیان و مجریان برگزارکننده برنامه10. نماید تهران تصویب می

سالن برنامه و  شده را پس از راهنمایی مشتریان به هاي فروخته ها و تاالرها، بلیط این مصوبه و همچنین موزه

نمایش، براي فروش مجدد به گیشه برگشت داده و یا از ته سوش بلیط استفاده نمایند و یا از مشتریان 

هاي ورودي خود را بیش از نرخ مصوب به فروش  بدون ارائه بلیط وجهی دریافت نمایند و یا بلیط

بازرسان اداره نمایشات شهرداري برسانند، در وهله اول به ازاي هر نفر بیست برگ از همان بلیط توسط 

شده جهت ضبط در پرونده به اداره نمایشات ارائه خواهد شد و در وهله دوم  هاي باطل باطل گشته و بلیط



  آراء دیوان عدالت اداري

٢٠٩

عالوه بر ابطال سی بلیط براي هر نفر متخلف، موافق موازین قانونی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت و در 

ـ پس از بسته شـدن 11. ق مراجع ذیربط ابطال خواهدشدصورت تکرار تخلف پروانه کسب آنها از طریـ

هاي ذکر شده در مورد فوق به هیچ وجه حق پذیرش را  گیشه فروش بلیط، مجریان و مسئوالن برنامه

که این اقدام شوراي شهر » .خواهند بود 10نداشته و در صورت مشاهده، مشمول مقررات مندرج در بند 

قانون اساسی بر خالف قانون بوده زیرا به موجب  36ا توجه به اصل تهران یعنی وضع تخلف و مجازات ب

 10(بنابراین وضع این مواد . باشد این اصل تعیین مجازات و حکم به اجراي آن تنها در صالحیت مقنن می

صاحبان و «تصویب گردیده  13در بند . باشد خارج از صالحیت شوراي اسالمی شهر تهران می) 11و 

ها و شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و تاالرها و نمایشگاهها و بطور  و تماشاخانه مسئوالن سینماها

کلی برگزار کنندگان هر نوع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی که جنبه عمومی دارد موظفند 

و روي اوراق  هاي چاپی شهرداري که در چاپخانه دولتی ایران بلیط مصرفی و مورد نیاز خود را از بلیط

گردد با پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن ابتیاع نمایند و در صورت استفاده از  بهادار تهیه می

به موجب » .الرأس تشخیص و وصول خواهد شد هاي غیر چاپی شهرداري عوارض مقرر بطور علی بلیط

می کشور و انتخاب قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسال 71ماده  19و  16بندهاي 

شهرداران، شوراهاي اسالمی تنها صالحیت تصویب لوایح برقراري یا لغو عوارض شهري و تعیین نوع و 

ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی با وضع و تدوین مقررات  میزان آن و همچنین نظارت بر امور تماشاخانه

لف نمودن صاحبان و مسئوالن اماکن خاص را بر عهده داشته، لیکن شوراي اسالمی شهر تهران با مک

شوراي . هاي چاپی شهرداري، از حدود اختیارات قانونی خود خارج گردیده است مذکور به ابتیاع بلیط

اعالم  3/10/1384مورخ  16324/160الذکر طی نامه شماره  اسالمی شهر تهران در پاسخ به شکایت فوق

ی کل کشور، بازرسی و رسیدگی به مصوبات شوراهاي قانون تشکیل سازمان بازرس 2ـ ماده 1اند،  داشته

اسالمی شهرها را در حوزه صالحیت این سازمان قرار نداده است و هیچ یک از مستندات قانونی دیگر نیز 

ـ حسب مندرجات گزارش 2. اند بینی ننموده چنین صالحیتی را براي سازمان بازرسی کل کشور پیش

اصالحیه اخذ عوارض از اماکن  »مصوبه 11و  10ج در بندهاي سازمان بازرسی کل کشور مقررات مندر

قانون  36شوراي شهر تهران مصداق مجازات مندرج در اصل » تفریحی، فرهنگی و هنري در شهر تهران

اساسی اعالم گردیده است در حالیکه مقررات مندرج در بندهاي یاد شده به هیچ وجه مصداق مجازات 

قانون تشکیالت،  71ماده 19حسب مقررات مندرج در بند . گردد نمیقانون محسوب  36مذکور در اصل



ششمفصل 
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وضع و « 82و اصالحی 1375شهرداران مصوب وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخابات 

ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش  تماشاخانه» تدوین مقررات خاص براي حسن ترتیب

شود به عنوان یکی از وظایف شوراهاي اسالمی شهر محسوب  اداره میخصوصی، تعاونی و یا دولتی 

هیأت عمومـی . الذکر تقاضاي صدور حکم به رد خواسته را دارد با توجه به مطالب فوق. گردیده است

البدل شعب دیوان  عـدالت اداري در تـاریخ فـوق بـاحضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علی دیوان 

ماع توضیحات رئیس شوراي اسالمی شهر تهران و بحث و بررسی و انجام مشاوره با تشکیل و پس از است

. نماید اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأي می

  رأي هیأت عمومی

قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و دو ماده  37و  36هاي  الف ـ بـا عنایت مدلول احکام مقرر در اصل

اسالمی، تعیین انواع جرائم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و قانون مجازات  17و  2

همچنین تعیین مراجع ذیصالح به منظور رسیدگی به جرائم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی 

مصوبه چهل و  11و  10بنابراین بندهاي . درباره مجرمین و متخلفین از وظایف اختصاصی قانونگذار است

که متضمن تعیین تخلفات اشخاص مذکور  5/11/1382جلسه شوراي اسالمی شهر تهران مصوب  سومین

در آن مصوبه و اعمال مجازات درباره آنها و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه 

است، خالف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراي اسالمی شهر تهران در وضع مقررات دولتی 

قانون اساسی  170الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل مصوبه فوق 11و  10شود و بندهاي  شخیص داده میت

ب ـ طبق . گردد قانون دیوان عدالت اداري ابطال می 42و ماده  19جمهوري اسالمی ایران و بند یک ماده 

شهرداران  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب 71ماده 19بند

ها، سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی  ، نظارت بر امور تماشاخانه1375مصوب

شود با وضع و تدوین مقررات خاص براي حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این  تعاونی و یا دولتی اداره می

سوزي و  از خطر آتشقبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیري 

مصوبـه مورد اعتراض  13بنابراین بند. مانند آن از جمله وظایف شوراي اسالمی شهر شناخته شده است

ها و شهربازیها و اماکن مشابه دیگر و موزه و  که درخصوص الزام صاحبان و مسئوالن سینماها و تماشاخانه

وع برنامه تفریحی و نمایش و کنسرت و میهمانی تاالرها و نمایشگاهها و به طور کلی برگزارکنندگان هر ن

هائی که توسط شهرداري تهران روي اوراق  که جنبه عمومی دارد، به خرید بلیط مصرفی خود از بلیط
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بهادار در چاپخانه دولتی ایران به چاپ رسیده و پرداخت عوارض مقرره و هزینه چاپ آن که متضمن 

رت و کنترل بر قیمت خرید و فروش و پرداخت عوارض هاي اجرائی مطلوب درجهت نظا تنظیم شیوه

                                                                                       .باشد متعلقه است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات شوراي اسالمی شهر تهران نمی

   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري

  معاون قضائی دیوان عدالت اداري ـ  فرد مقدسی                                                      

  

  

  

 هماهنگی ستاد دبیر 18/8/1388 مورخ 15427/15188 شماره بخشنامه ابطال عدم 3-6

  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت بصري و سمعی مجاز غیر آثار با مبارزه

  205: شماره دادنامه، 89/489: کالسه پرونده،17/05/1390: تاریخ دادنامه

  هیأت عمومی دیوان عدالت اداري: مرجع رسیدگی

  آقاي غالمرضا یزدان پرست: شاکی

دبیر ستاد هماهنگی  18/8/1388مورخ  15427/15188ابطال بخشنامه شماره : موضوع شکایت و خواسته

  رشاد اسالمیمبارزه با آثار غیر مجاز سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ا

 15427/15188آقاي غالمرضا یزدان پرست در دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره : گردش کار  

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با آثار غیر مجاز سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد  18/8/1388مورخ 

  :اسالمی را خواستار شده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعالم داشته است که

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با آثار  18/8/1388مورخ  15427/15188به موجب بخشنامه شماره "       

غیر مجاز سمعی و بصري معاونت امور سینمایی سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با 

انگیزه دسترسی آسان مردم به محصوالت فرهنگی، دستور عرضه این گونه محصوالت از طریق کلیه 

هاي تابع در استانها خواسته شده است که عرضه محصوالت فرهنگی از طریق  وپر مارکتها صادر و اداره س

صرف نظر از این که توزیع این گونه محصوالت فرهنگی با توجه به کثرت . سوپرمارکتها انجام پذیرد

کنترل توزیع  بیش از حد و غیر قابل کنترل واحدهاي تحت عنوان سوپر، باعث افسار گسیختگی جریان
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این گونه محصوالت خواهد بود مسلماً با توجه به این نکته که انواع ضد فرهنگی و مخرّب این نوع کاالها 

توجهاً به این که نظام مقدس  متاسفانه فعالً در جامعه بیشتر و ارزانتر از انواع فرهنگی و سازنده آنها است و

هاي جنگ نرم قرار گرفته است  نی در صدر حمله جمهوري اسالمی ایران در وضعیت موجود جامعه جها

و یکی از مهمترین و موثرترین راههاي نفوذ دشمنان نظام در قشرهاي مختلف جامعه و هدف قرار دادن 

الخصوص قشر فعال و موثر یعنی نسل جوان است و رخنه از  باورها و اعتقادات دینی آحاد جامعه علی 

ر گسیختگی یعنی عرضه غیر قابل کنترل این گونه محصوالت که طریق در اختیار گذاشتن موجبات افسا

نیز بوده ) العالی مدظله (مصداق بارز تهاجم و شبیخون فرهنگی است که مورد اشارة مقام عظماي والیت 

قانون نحوه مجازات اشخاصی که در  2است قابل قبول نخواهد بود و مغایر با موازین قانونی از جمله ماده 

 28قانون نظام صنفی و نیز بند الف ماده  6و  5، 2نمایند و مواد  بصري فعالیت غیر مجاز می امور سمعی و 

  .قانون اخیرالذکر مغایر است

ربط در دفاع از اقدام یاد شده آن را مجوز وزارت ارشاد تلقی کنند این گونه  والن ذي ئچنانچه مس  

قانون مذکور مغایر  12مه موضوع تبصره یک ماده نا قانون نظام صنفی و آیین  13و  6اقدام با مفاد ماده 

 11قانون مذکور و ماده  156اصل  3قانون اساسی و بند  173و  170و  40لذا در اجراي اصول . خواهد بود

  ".قانون دیوان عدالت اداري تقاضاي صدور حکم به ابطال بخشنامه مذکور مورد استدعاست

عنوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طی الیحه دفاعیه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مالکیت م       

  :توضیح داده است که 19/8/1389مورخ  52144/10شماره 

صرفاً ناظر به محصوالت فرهنگی داراي مجوز وزارت متبوع ا عنایت به این که بخشنامه مذکورب "       

رد ضد فرهنگی به تصدیق و در راستاي ترویج فرهنگ متعالی اسالمی است که به همین علّت نداشتن مو

هاي مجاز محصوالت فرهنگی ) CD(دي  صالح رسیده است و امکان دستیابی آسان به سی  مراجع ذي 

هاي غیر ) CD(دي  کند یکی از طرق مهم جلوگیري از ترویج فیلمهاي ضد فرهنگی و سی  را فراهم می 

ات اشخاصی که در امور سمعی و قانون نحوه مجاز 2در خصوص استناد خواهان به ماده . مجاز است

رساند همان گونه که در عنوان خود قانون نیز آمده  کنند، به استحضار می  بصري فعالیت غیر مجاز می 

فعالیت غیرمجاز محسوب  است این قانون مربوط به فعالیتهاي غیر مجاز است در حالی که موضوع حاضر

هاي ذکر شده در قانون نیازمند  رگونه فعالیت در زمینه فارغ از این موضوع با توجه به این که ه. شود نمی

. اخذ مجوز از وزارت متبوع خواهد بود و بخشنامه یادشده نیز مجوز وزارت متبوع در این خصوص است
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در خصوص . به عبارت دیگر بخشنامه مذکور مجوزي براي ارائه محصوالت فرهنگی مورد اشاره است

قانون مارالذکر، صنوفی را که قانون خاص دارند از شمول این  2ره ماده استناد به قانون نظام صنفی، تبص

فیه داراي قانون  قانون مستثنی کرده است و همان گونه که خواهان نیز اشاره کرده است موضوع مانحن 

هاي  صرف نظر از این موضوع و با فرض پذیرش مشمولیت قانون به آثار سمعی بصري ماده . خاص است

مخصوص کارهاي تخصصی یا فنی است در صورتی که ) قانون امور صنفی 13و  6(خواهان  مورد استناد

  ".هاي مذکور است فاقد وصف مندرج در ماده ) CD(دي  فروش سی 

همچنین دبیرکل ستاد مبارزه با محصوالت غیرمجاز سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد     

  :توضیح داده است که 13/9/1389مورخ  6220/89/15اسالمی به موجب الیحه دفاعیه شماره 

کند که آمار و  خواهان در دادخواست خود ابطال بخشنامه معترض به را در حالی مطرح می "  

اطالعات موجود و میزان کشف کارشناسان مبارزه با محصوالت غیر مجاز سمعی و بصري این ستاد، 

قاچاق فیلمهاي غیر مجاز مبتذل و الخصوص مشهد را یکی از قطبهاي اصلی  استان خراسان و علی 

شود که نامۀ مورد اشاره  دانند حال این که با عنایت به مفاد مورد پیوست مالحظه می  مستهجن می 

خواهان اصالً بخشنامه نبوده است بلکه نامۀ اداري به مدیران کل ارشاد استانهاي سراسر کشور براي 

هنگی، آن هم به طور قانونی و نه خالف آن بوده همکاري در راستاي قانون براي توزیع محصوالت فر

شود که نه تنها هیچ گونه دستوري ابالغ  با مداقه در سطور نامۀ مورد ادعاي خواهان مشاهده می . است

  .انشاء شده و هیچ گونه ضمانت اجرایی نیز طبعاً نخواهد داشت» خواهشمند است«نشده است بلکه با لفظ 

ناسی، مبنی بر این که توزیع محصوالت فرهنگی مجاز باعث افسار صرف نظر از اعالم نظر کارش  

رساند که توزیع محصوالت فرهنگی مجاز  گسیختگی جریان کنترل توزیع خواهد بود به استحضار می 

گیرد باعث جلوگیري از روي آوردن ذایقه مردم  دسترس متقاضیان قرار می  که به سادگی و سهولت در

گرفته  ذل خواهد بود که به راحتی در سالیان گذشته در اختیار مخاطب قرار می به فیلمهاي مستهجن و مبت

است با ذکر این توضیح که اصوالً وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به انواع مخرّب عرضه فرهنگی 

کاالهاي مورد اشاره خواهان مجوز توزیع و پخش نداده و نخواهد داد و به نظر، این دادخواست و دعاوي 

شود، صرف نظر از مطالب معنونه فوق  ن، مغرضانه و با هدف فرار از مسؤولیت طرح و پیگیري می نظیر آ

  :به ایرادات قانونی خواهان در مقام پاسخ باید اظهار داشت
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قانون نحوة مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیت غیر  2خواهان مستنداً به مادة   -أ 

است که باید در جواب به  رقومۀ مندرج در ستون خواسته شده نمایند خواستار ابطال م مجاز می 

استحضار عالی برسانم عنوان قانون اخیرالذکر کامالً واضح و مشخص است و مربوط به افراد و 

دارند نه کسانی که فیلمهاي  شود که در امور سمعی و بصري فعالیت غیرمجاز  اشخاصی می 

. رسانند ش وزارت ارشاد در فروشگاه خود به فروش می را با پروانه نمای) orginal(اورجینال 

پس ذکر این ماده به عنوان ادله اثباتی به لحاظ شکلی و ماهوي بی اساس و ناشی از عدم درك 

صحیح قانون و تفسیر آن و منظور قانون گذار است و باید به استحضار برسانم که فعالیت 

فرهنگی نه تنها غیر مجاز نبوده و نیست  سوپرمارکتینگ با کیفیت حاضر و توزیع محصوالت

  ؛گیرد بلکه با مجوز وزارت بازرگانی، مجمع امور صنفی و شوراي عالی نظارت انجام می 

رسد  استناد خواهان به قانون امور صنفی نیز فاقد دلیل است و محلی از اعراب نداشته و به نظر می   -ب 

در جواب . است تبصرة ذیل آن غافل شده  قانون یادشده را مطالعه کرده ولی از 2خواهان مادة 

باید اذعان داشت هیچ یک از مواد قانون نظام صنفی مرتبط با ادعاي خواهان نیست و تبصرة فوق 

  . صنوفی را که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستنثی داشته است

  ".واهان مورد استدعاستحقی و رد دادخواست خ با عنایت به مطالب معنونه، صدور حکم مبنی بر بی    

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی          

البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور  

   .کند رأي مبادرت می 

  رأي هیأت عمومی

نمایند  ن نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیتهاي غیرمجاز می قانو« 2مطابق ماده 

هرگونه فعالیت تجاري در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوارها و » 16/10/1386مصوب 

نظر به این . لوحهاي فشرده صوتی و تصویري نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد

وزارتخانه صالحیت تجویز توزیع محصوالت مذکور به اشخاص مختلف را دارد، بخشنامه مورد   ینکه ا

  ./اعتراض در محدوده اختیارات قانونی صادر شده است و چون مغایرتی با قانون ندارد قابل ابطال نیست

يرییس هیأت عمومی دیوان عدالت ادار   ـ محمدجعفر منتظري                             
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هنگ و ارشاد اسالمی و ادغام معاونت امورسینمایی و سمعی و بصري وزارت فر 1-7

پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات در یکدیگر و تغییر ه پژوهشکده هنر و رسانه و موسس

  27/10/1389ـ مصوب  سمعی و بصري کشورعنوان آن به سازمان امور سینمایی و

بنا به پیشنهاد مشترك وزارت  27/10/1389چهل و پنجمین جلسه مورخ شوراي عالی اداري در یکصد و

 جمهور، به منظور استفاده اسالمی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسهنگ و ارشادفر

هاي حوزه سینمایی کشور و رفع موانع و مشکالت مربوط به تولید و عرضه آثارسینمایی  از ظرفیتمناسب

  :تصویب نمود

پژوهشکده هنر "و  "ارشاد اسالمیمعاونت امور سینمایی و سمعی و بصري وزارت فرهنگ و"ـ -1

کلیه امکانات، منابع، تجهیزات، با "موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات" "و رسانه

سازمان امور سینمایی و "عنوان آن به اعتبارات، تعهدات و نیروي انسانی در یکدیگر ادغام و

.یابد تغییر می "سمعی و بصري کشور

آن ارشاد اسالمی فعالیت خواهد نمود و ردیف بودجهسازمان مذکور زیر نظر وزارت فرهنگ و تبصره ـ

  .شود بینی می پیشبه صورت مستقل در الیحه بودجه سنواتی کل کشور 

هاي فرهنگ و ارشاد اسالمی، علوم تحقیقات و فناوري  متشکل از نمایندگان وزارتخانهاي کمیته-2

براي ، ساز و کار الزمجمهور طی مدت سه ماه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسو

اسالمی به انتقال دانشجویان شاغل به تحصیل در مراکز دولتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد

؛نماید میمراکز آموزش علمی ـ کاربردي فرهنگ و هنر در بخش غیردولتی را فراهم

استانهاي و سینما در مامی فعالیتها و امور آموزشی و پژوهشی مربوط به حوزه فرهنگ، هنرت-3

شده و از  استانها ساماندهیهاي ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور، در ذیل فعالیت

؛گردد ایجاد واحد مستقل خودداري می

و ارشاد اسالمی موظف است طی مدت سه ماه نمودار سازمانی و تشکیالت وزارت فرهنگ-4

ي سازمانی را تهیه و براي مشتمل بر اهداف، وظایف، تعداد و عناوین پستهاتفصیلی سازمان

؛جمهور ارایه نماید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییستأیید به
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ارشاد اسالمی مسئول حسن اجراي این مصوبه بوده و دبیرخانه شوراي عالی وزیر فرهنگ و-5

.نماید عملکرد آن را به شورا ارائه میاداري گزارش

  شوراي عالی اداريجمهور و رئیس رئیس - نژاد محمود احمدي                                              
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  هشتمفصل                                                                                     

  اي عالی سینمامصوبات شور                                                                   



هشتمفصل 

٢٢٠

  

  12/11/1389ـ مصوب  نامه  شوراي عالی سینما آیین 1-8

را به شرح ذیل  »سینما شوراي عالی« نامه  آیین 12/11/1389شوراي عالی سینما در دومین جلسه مورخ 

  :تصویب نمود

نامه شماره  جمهور، براساس تصویب متشکل از نمایندگان ویژه رییس» شوراي عالی سینما«ـ 1ماده  

هیئت وزیران، به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی  24/7/1389 مورخ 163934/45175

  .گردد ترین مرجع سینماي کشور تشکیل می و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران به عنوان عالی

  :عبارت است از» شوراي عالی سینما«کیل ـ اهداف مورد انتظار از تش2ماده  

هاي  هاي واحد و متمرکز در حوزه سینماي ایران براي اجرا توسط تمامی دستگاه اعمال سیاست  -أ 

هاي بلند  ربط در چهارچوب الگوي اسالمی ـ ایرانی پیشرفت و آرمان اجرایی و مراجع ذي

  ؛انقالب اسالمی

  ؛مدیریت واحد و متمرکز تمامی منابع و امکانات ملی در عرصه سینما  -ب 

  ؛هاي ملی در عرصه سینما توانمنديجانبه کمی و کیفی  پیشرفت همه  -ج 

  ؛هاي سینماي ایران پیشرفت متوازن زیرساخت  -د 

  ؛هاي سینماي ملی به عنوان یکی از عناصر هویت اسالمی ـ ایرانی تقویت مؤلفه  -ه 

  ؛رونق اقتصاد سینما و توانمندسازي بخش غیردولتی فعال در حوزه سینما  -و 

  ؛نگی انقالب اسالمیحمایت و هدایت سینماي ایران در جهت تحقق اهداف فره  -ز 

  ؛المللی ارتقاي حضور اثرگذار و مشارکت سینماي ایران در عرصه بین  -ح 

گویی به نیازها و  گسترش، تنظیم و ساماندهی بازار فیلم در راستاي توسعه اقتصاد سینما و پاسخ  -ط 

  ؛مطالبات مخاطبان

ات و افزایش کمی و ارتقاي کیفی تولیدات سینماي ایران با توجه به مضامین، موضوع  -ي 

؛هاي ارزشمند سوژه

تقویت و ساماندهی آموزش و پژوهش سینمایی در کشور متناسب با رویکردها و   -ك 

  ؛هاي پیشرفت سینما در ایران اسالمی گیري جهت
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٢٢١

  

هاي  شنـاسایی و پرورش استعـدادهاي جدید و تربیـت نیروهـاي متخـصص و متـعهد به ارزش  -ل 

  .صنعت سینما در کشوراسالمی ـ ایرانی متناسب با گسترش و پیشرفت 

  :عبارت است از» شوراي عالی سینما«ـ وظایف 3ماده

  ؛هاي کالن سینماي ایران تصویب سیاست  -أ 

  تعیین ساز و کارهاي الزم براي اعمال مدیریت هماهنگ منابع و امکانات ملی در عرصه سینما  -ب 

  ؛هاي حمایت از تولید آثار فاخر سینمایی تصویب برنامه  -ج 

  ؛ها و فضاهاي سینمایی ها، پردیس از توسعه شهركهاي حمایت  تصویب شیوه  -د 

هاي  ارائه تسهیالت و پشتیبانی مالی و اعتباري و حمایت از تأمین کاالها، خدمات و فعالیت  -ه 

  ؛سینمایی

  ؛هاي کالن و راهبردي سینماي ایران و اختصاص منابع الزم تصویب طرح  -و 

  ؛ربط ذيپیشنهاد مقررات و لوایح موردنیاز در حوزه سینما به مراجع   -ز 

هاي آموزش و تربیت  ها به منظور بهبود شیوه کارهاي مناسب و اصالح زیرساخت اتخاذ راه  -ح 

  ؛سینماگران متعهد

هاي روز در حوزه  هاي پژوهشی و دستیابی به فناوري هاي حمایت از فعالیت تصویب برنامه  -ط 

  .صنعت سینما

و حداقل دوسوماعضا با حضور رییس یا نایب رییس » شوراي عالی سینما«ـ جلسات 4ماده  

  .گردد جمهور اتخاذ می یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت حاضـرین و تأیید رییس رسمیـت

نامه داخلی هیئت دولت، پس از  آیین) 19(با رعایت ماده » شوراي عالی سینما«ـ تصمیمات  5ماده  

رد در حکم تصمیمات جمهور، توسط رییس جلسه شوراي عالی ابالغ گردیده و حسب مو تأیید رییس

هاي اجرایی و  جمهور و هیئت وزیران و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط براي کلیه دستگاه رییس

  .االجرا است ربط الزم مراجع ذي

بار به دعوت دبیر شوراي عالی تشکیل  حداقل هر سه ماه یک» شوراي عالی سینما«ـ جلسات  6ادهم  

رییس شوراي عالی توسط دبیر آن تعیین و به همراه مستندات  دستور جلسات با هماهنگی. گردد می

  .گردد مربوط حداقل ده روز پیش از تشکیل جلسه براي اعضا ارسال می
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کمیسیون «خصوص دستور جلسات شوراي عالی،  ـ به منظور بررسی و اظهارنظر تخصصی در7ماده  

  :گردد با ترکیب ذیل تشکیل می» تخصصی شوراي عالی سینما

  ؛)رییس کمیسیون تخصصی شوراي عالی(رهنگ و ارشاد اسالمی وزیر ف  -أ 

نایب رییس کمیسیون (معاون امور سینمایی و سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی   -ب 

  ؛)تخصصی شوراي عالی

  ؛نفر کارشناسان سینمایی و سینماگران عضو شوراي عالی سینما) 7(هفت   -ج 

شده و کارشناسان سینما به انتخاب شوراي  شناختهنفر صاحب نظر از سینماگران معتبر و ) 3(سه   -د 

  .عالی سینما

. هاي تخصصی تشکیل دهد تواند کارگروه می» کمیسیون تخصصی شوراي عالی سینما«ـ  8ماده  

ها با پیشنهاد رییس کمیسیون تخصصی شوراي عالی به  ترکیب اعضاء وظایف و اختیارات این کارگروه

  .تصویب کمیسیون تخصصی خواهد رسید

ریزي و تدارك برگزاري جلسات شوراي عالی، کمیسیون و  ـ به منظور هماهنگی، برنامه9ماده  

نظر دبیر شوراي عالی  هاي تخصصی حسب هاي تخصصی آن، ارجاع امور به کمیسیون و کارگروه کمیته

هاي تخصصی،  نویس دستور و صورت جلسات و مصوبات شوراي عالی، کمیسیون و کمیته و تهیه پیش

انی و ارسال و دریافت مکاتبات و مستندات مربوط و سایر امور اجرایی شوراي عالی و کمیسیون و بایگ

هاي تخصصی، دبیرخانه شوراي عالی در معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري وزارت  کارگروه

  .شود فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل می

راي عالی و حکم نایب رییس شوراي عالی ـ رییس دبیرخانه شوراي عالی به پیشنهاد دبیر شو10ماده  

  .گردد براي مدت دو سال منصوب می

سازمان «و » مان سینمایی کشوررییس ساز«، عبارات »سازمان سینمایی کشور«ـ پس از تشکیل 11ماده  

معاون امور سینمایی و سمعی و بصري « نامه به ترتیب جایگزین عبارات  در این آیین» سینمایی کشور

معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد « و » و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ

  .خواهد گردید» اسالمی

« هزار و سیصد و هشتاد و نه  ماه یک نامه در دومین جلسه مورخ دوازدهم بهمن ـ این آیین12ماده  

  .ي رسیده استبه تأیید ریاست محترم جمهور 26/5/1390و در تاریخ » شوراي عالی سینما تصویب
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  نژاد جمهور و رئیس شوراي عالی سینما ـ محمود احمدي رئیس                                      

  

 - پیشرفت سینماي اسالمی اتخاذ تصمیماتی به منظور اجراي طرحهاي حمایت از 2-8

  7/4/1390ـ مصوب ایرانی

  :یل را اتخاذ نمودتصمیمات ذ 7/4/1390شوراي عالی سینما در سومین جلسه مورخ 

  :جمهور مکلف است ریزي و نظارت راهبردي رییس ـ معاونت برنامه1

 1390ریال از محل منابع قانون بودجه سال ) 1,500,000,000,000(مبلغ هزار و پانصد میلیارد   -أ 

حمایت از پیشرفت «براي » حمایت و گسترش سینماي ملی« کل کشور، عالوه بر اعتبار برنامه 

  ؛به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تخصیص دهد» ی ـ ایرانیسینماي اسالم

، )1394ـ 1391(ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  مانده از برنامه پنج هاي باقی در سال  -ب 

، در لوایح بودجه سنواتی ساالنه هزار و »حمایت و گسترش سینماي ملی«عالوه بر اعتبار برنامه 

حمایت از پیشرفت «ریال در قالب ردیف جدید ) 1,500,000,000,000(پانصد میلیارد 

  ؛بینی نماید ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیش» سینماي اسالمی ـ ایرانی

صندوق بیمه فرهنگ و «ریال براي تأمین سرمایه اولیه ) 500,000,000,000(مبلغ پانصد میلیارد   -ج 

ور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کل کش 1390از مـحل منابع قانون بودجه سـال » هنر

هاي  تخصیص داده و منابع الزم براي حمایت از صندوق مزبور را در لوایح بودجه سنواتی سال

  ؛منابع یادشده در قالب کمک به آن صندوق پرداخت خواهد گردید. بینی نماید بعد پیش

 1390انون بودجه سال ریال از محل منابع ق) 150,000,000,000(مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد   -د 

کل کشور براي حمایت از احداث پردیس سینمایی در تهران به وزارت فرهنگ و ارشاد 

  ؛اسالمی تخصیص دهد

ریال براي حمایت از استهالك دیون معوقه سینماداران و ) 80,000,000(مبلغ هشتاد میلیارد   -ه 

و  1390نین بودجه سنوات ها و مؤسسات اعتباري از محل منابع متفرقه قوا سینماگران به بانک

  ؛به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تخصیص دهد 1391
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هاي بعد از آن، منابع الزم براي استرداد مبالغ  کل کشور و سال 1391در الیحه بودجه سال   -و 

مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از سینماگران داراي مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و 

  .شده منظور نمایدارشاد اسالمی به مؤدیان یاد

ـ واردات کاالها و خدمات سینمایی و سمعی و بصري و همچنین کاالها و خدمات موردنیاز براي 2

هاي سینمایی و خدمات مرتبط داراي مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تشخیص  فعالیت

عوارض گمرکی و سود آن وزارتخانه، در چهارچوب قوانین مربوط، از پرداخت حقوق و  تأییدو 

گمرك جمهوري اسالمی ایران مکلف است برابر اعالم وزارتخانه یادشده اقدام     .بازرگانی معاف است

  .الزم را در این خصوص به عمل آورد

  

  :هاي سینماي کشور گذاري در توسعه زیرساخت ـ به منظور تشویق سرمایه3

با رعایت قوانین مربوط نسبت به وزارت راه و شهرسازي و سازمان منابع طبیعی مکلفند   -أ 

ها و مراکز خدمات سینمایی داراي مجوز از  ها، پردیس واگذاري زمین براي ایجاد شهرك

اي و اقساط  قیمت منطقه%) 10(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با حداکثر ده درصد 

هاي دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و  ساله به بخش) 20(درازمدت حداقل بیست 

  ؛نی اقدام نمایندتعاو

ربط مکلفند با رعایت قوانین مربوط حداکثر مساعدت  هاي اجرایی و مراجع ذي سایر دستگاه  -ب 

ها و مراکز خدمات سینمایی داراي مجوز از وزارت  ها، پردیس الزم براي ایجاد شهرك

  .ندها و تسهیالت قانونی را به عمل آور ها از معافیت فرهنگ و ارشاد اسالمی و برخورداري آن

  ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است4 

در قالب مؤسسه عمومی غیردولتی تا » نظام صنفی سینمایی«اقدام قانونی الزم را براي ایجاد   -أ 

  ؛به عمل آورد 1390پایان سال 

به منظور ارتقاي منزلت اجتماعی و تسهیل برخورداري اصحاب فرهنگ، هنر و سینما از   -ب 

و بیمه سالمت مناسب با ...) شستگی، ازکارافتادگی، بیکاري وبازن(خدمات بیمه اجتماعی 

صندوق «اندازي  همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات الزم براي تأسیس و راه

  ؛در قالب صندوق خصوصی بیمه اجتماعی و بیمه سالمت به عمل آورد» بیمه فرهنگ و هنر
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ت فرهنگ و ارشاد اسالمی تدوین و به تصویب وزراي  تبصره ـ اساسنامه این صندوق توسط وزار    

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید

، نسبت به بازنگري در قوانین جاري و پیشنهاد احکام قانونی جدید مورد نیاز 1390تا پایان سال   -ج 

یکرد تسهیل در خصوص سینما و سایر هنرهاي نمایشی و امور سمعی و بصري، با رو

ها، تسهیالت و حمایت  ها از معافیت هاي سینماگران و هنرمندان و برخورداري آن فعالیت

  ؛قانونی اقدام و نتایج حاصله را در قالب الیحه جامع براي سیر مراحل تصویب ارائه نماید

هاي  بلیط% 15مندي اقشار مختلف از نمایش آثار سینمایی، تا سقف  به منظور توسعه بهره  -د 

هاي سینماي کشور را از محل اعتبارات موضوع  هاي نمایش سالن موع ظرفیت تمامی نوبتمج

دار  نامه خریداري و به رایگان در اختیار اقشار اولویت این تصویب) 1(بند » ب«و » الف«اجزاء 

  .قرار دهد

 سط وزیرنامه اجرایی این جزء در کمیسیون تخصصی شوراي عالی سینما تدوین و تو تبصره ـ آیین    

  .گردد س شوراي عالی سینما ابالغ میئیفرهنگ و ارشاد اسالمی و نایب ر

هاي نوین، از محل اعتبارات  یابی سینماگران داخلی به امکانات مبتنی بر فناوري به منظور دست  -ه 

هاي الزم را از ایجاد، توسعه و  نامه، حمایت این تصویب) 1(بند » ب«و » الف«موضوع اجزاء 

هاي  از قبیل استودیو، البراتوار، خدمات جلوه(غیردولتی ارائه خدمات سینمایی تجهیز مراکز 

هاي سینمایی به عمل  به ویژه در قالب شهرك...) ویژه، خدمات فیلمبرداري، اجاره تجهیزات و

  ؛آورد

المللی آثار سینماي ایران، از محل اعتبارات موضوع اجزاء  به منظور توسعه حضور اثرگذار بین  -و 

هاي الزم را از مراکز بازاریابی جهانی آثار  نامه حمایت این تصویب) 1(بند » ب« و» الف«

هاي صادراتی براي آثار، محصوالت و خدمات سینمایی  سینمایی ایران به عمل آورده و مشوق

  ؛اعطا نماید

هاي فنی و تکنیکی، افزایش دانش بصري و محتوایی، رشد  با هدف ارتقاي توانایی  -ز 

یابی به  هاي نوین و دست هاي جدید و قالب ها و حمایت از نگره بت تجربهپردازي، ث نظریه

اقدامات  1390هاي هنري و زیباشناسی متناسب با فرهنگ اسالمی ـ ایرانی، تا پایان سال ارزش
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در قالب مؤسسه عالی آموزشی و » مؤسسه آکادمی علوم، فنون، تجربه و هنر سینما«الزم براي 

.آورد پژوهشی غیردولتی به عمل

مکلفند » شوراي گسترش آموزش عالی«ربط از قبیل  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و سایر مراجع ذي

  .در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط همکاري الزم را براي تأسیس آکادمی مزبور به عمل آورند

  نژاد ود احمديرئیس جمهور و رئیس شوراي عالی سینما ـ محم                                  
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  26/7/1371ـ مصوب  آئین نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش 1-9

 138اسالمی و باستناد اصل قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد 2ماده  21در اجراي بند 

.بشرح ذیل تصویب گردید  نمایشانهقانون اساسی آئین نامه نظارت بر نمایش و صدور پرو

و خارجی از جمله نمایشهاي  ایرانیمقصود از نمایش در این آیین نامه اجراي هرگونه تئاتر -1ماده   

.کوتاه ، متوسط و طوالنی می باشد، شادي آفرین و تفریحی با زمانهايمذهبی، سنتی

عمومی و خصوصی به نمایش و فضاهايکلیه نمایشهائی که در سالنهاي تئاتر یا سالنها  -2ماده   

گیرد باید داراي پروانه نمایش از وزارت گذاشته می شود و با بهر نحو در معرض استفاده عموم قرار می

.فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد

ارشاد اسالمی بر طبق همین ـ در مراکز استانها و شهرستانها ادارات کل و ادارات فرهنگ و 1تبصره   

.دبه صدور نمایش اقدام خواهند کره آئین نام

متقاضیان باید از نزدیکترین ـ در شهرهائی که اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تاسیس نشده 2تبصره   

.نماینداداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ایتان پروانه تاسیس اخذ

عرض خصوصی در ماجراي هرگونه نمایش که در سالنهاي تئاتر و سالنهاي عمومی و -3ماده   

.کشور ممنوع استرویت مردم قرار می گیرد چنانچه متضمن نکات مشروحه زیر باشد در سراسر

؛باشدهر شکل و طریق که انکار یا سست کردن اصول دین مقدس اسالم و یا اهانت به آنها به-1

؛نفی یا تحریف یا مخدوش کردن فروع دین مقدس اسالم-2

علیهم السالم و مقام معظم ن الهی و ائمه معصومیناهانت مستقیم و یا غیر مستقیم به پیامبرا-3

؛رهبري و مجتهدین جامع الشرایط و اولیاي دین

اساسی جمهوري هتک حرمت مقدسات اسالمی و سایر ادیان رسمی شناخته شده در قانون-4

؛اسالمی ایران

ت و برتري که تقوي اسنفی برابري انسانها از هر رنگ و نژاد و زبان و قوم و انکار مالك-5

؛تحریک اختالف نزادي و قومی و استهزاء و تمسخر آنها
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باختگی دربرابر فرهنگ و تمسخر و تضعیف غرور ملی و روح وطن پرستی و ایجاد روحیه خود-6

؛یتمدن و نظامات استعماري غربی یا شرق

؛یو فحشاء و اعمال منافی عفت عموم اشاعه اعمال رذیله و فساد-7

مغایرت نداشته باشد و موجب گونه اي باشد که با کرامت انسانی زنتبصره ـ حضور زنان بایستی ب  

.نشوداشاعه بدحجابی 

راههاي کسب درآمد از تشویق و ترغیب و ترویج و یا آموزشاعتیادهاي مضر و خطرناك و-8

؛هطریق نامشروع مانند قاچاق و غیر

و بینش مبتنی بر مشی کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادي بیگانگان و ضدیت با خط-9

؛رحفظ استقالل کشو

باشد می تواند پروانه نمایش تبصره ـ نمایشهائی که متضمن آشنایی با تمدن و فرهنگ اقوام مختلف  

.ددریافت نمای

؛نمایشهائی که از ارزش تکنیک و هنري نازلی برخوردار باشد-10

؛دنمایشهائی که ذوق و سلیقه و پسند تماشاگران را به انحطاط بکش-11

و همچنین دفاع از نظامهاي ویج و تبلیغ مرامهاي گروههاي محارب و غیر قانونی و فرق ضالهتر-12

؛استبدادي و استکباري

ه؛طباق متن تصویب شده با اجراي صحنعدم ان-13

.بیان کاذب حقایق تاریخی ، به نحوي که موجب گمراهی بیننده شود-14

پروانه نمایش بادرنظر ه نمایش و صدورجهت بررسی و اظهار نظر در مورد اجراي هر گون -4ماده   

اطالعات الزم هیئتی متشکل از افراد زیر با توجه به رعایت تخصصها و   این آئین نامه گرفتن مقررات

معاونت امور هنري تعیین و بنام حکم  پیرامون نمایش و تئاتر به پیشنهاد مرکز هنرهاي نمایشی و تائید

.دگرده نمایش تشکیل میشوراي نظارت بر نمایش و صدور پروان

؛يیکنفر داراي بینش و اطالعات اسالمی و آشنا به مسائل هنر-1

؛نمایش و تئاترسه نفر داراي بینش سیاسی ، اجتماعی ، و اسالمی و آشنا به مسائل-2

.ریکنفر کارشناس تئات-3
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را سمت دبیري شورا یکنفر کارشناس از مرکز هنرهاي نمایشی بدون داشتن حق راي -1تبصره   

.بعهداه خواهد داشت

هنرهاي نمایشی و تصویب و حکم در مراکز استانها به پیشنهاد ادارات کل و تائید مرکز -2تبصره   

ترکیب فوق الذکر تشکیل و به صدور پروانه معاون اور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شورائی با

کل بدون داشتن حق راي سمت دبیري شورا کارشناس از ادارات ضمناً یک نفر.نمایش اقدام خواهد کرد

.خواهد داشترا در مراکز استانها بعهده

و تائید مدیر کل استان و در شهرستانها به پیشنهاد رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی -3تبصره   

ضمناً . پروانه نمایش تشکیل می گردد تصویب و حکم مرکز هنرهاي نمایشی نظارت بر نمایش و صدور

بدون داشتن حق راي دبیري شورا را بعهده خواهد و ارشاد اسالمی   فر کارشناس اداره فرهنگیک ن

.داشت

با اکثریت آرا ء معتبر می نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات 4جلسات شورا با حضور -5ماده  

.باشد

رستانها بعهده و در شهدر صورت تساوي آراء تصمیم گیري نهائی استانها بعهده مدیر کل -تبصره  

.درئیس اداره خواهد بو

رشته هاي مختلف شوراي نظارت در صورت لزوم می تواند از کارشناسان متخصص -6ماده   

.ردمربوط به موضوع نمایش براي مشاوره از آنان دعوت بعمل آو

 با مفاد این آئین نامهدر صورتیکه حذف یا تغییرات در نمایش یا قسمتی از آن مغایر -7ماده   

مذکور پس از اصالح قسمتهاي مورد تشخیص داده شده لطمه اي به محتوا و تکنیک اجرا نزند ، نمایش

.دنظر می تواند پروانه نمایش دریافت کن

پس از آن محتاج به تمدید پروانه صادره تا دو سال ازتاریخ صدور اعتبار خواهد داشت و -8ماده   

.تپروانه اس

پس از بازبینی نمایش ، ماه پس از دریافت متن نمایش و یک هفته الزمست که حداکثر دو -تبصره  

.دنظر ادارات کل مربوطه به متقاضی اعالم گرد

نگردد و متقاضی نسبت به در صورتیکه نمایشی طبق آئین نامه موفق به اخذ پروانه نمایش -9ماده   

اي نظارت تقاضاي بازبینی راي شورراي صادره معترض باشد باید ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابالغ
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ردند که نمایشهائی می توانند در شورایعالی نظارت مطرح گ. دا بع شورایعالی نظارت تسلیم نمایمجدد ر

.مردود شناخته نشده باشندهیئت نظارت به اتفاق آراءدر

:شورایعالی نظارت از افراد زیر تشکیل می شود -10ماده   

هنري و تصویب وزیر فرهنگ و فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور الف ـ دو نفر با معرفی معاون وزیر  

.ارشاد اسالمی

داشتن حق راي سمت ب ـ رئیس مرکز هنرهاي نمایشی یا نماینده تام االختیار ایشان که ضمن  

.دبیري شورایعالی را بعهده خواهد داشت

پاسخگوي مسائل شوراي ج ـ دبیر شوراي نظارت بر نمایش و صدور پروانه بدون حق راي و بعنوان  

.نظارت باید ئدر جلسات شورایعالی شرکت نماید

نظارت تجدید نظر شورایعالی نظارت می تواند در کلیه احکام صادره توسط شوراي -1تبصره   

.دنمای

.ي شورایعالی نظارت قطعی و الزم االجراستأر -2تبصره   

مشاوره دعوت بعمل صاحبنظران جهتشورایعالی نظارت در صورت لزوم می تواند از  -3تبصره   

.آورد

وانه نمایش در پراعتراض به راي صادره از سوي شوراي نظارت بر نمایش و صدور -4تبصره   

.رسیدگی خواهد شد» نشوراي نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش استا«شهرستان در 

سراسر کشر معتبر است مگر درپروانه هاي نمایش صادره از سوي مرکز هنر هاي نمایشی  -11ماده   

.آن در بعضی مناطق ممنوع شده باشدآنکه در پروانه نمایش قید مکان خاصی شده باشد و یا اجراي

شهرهاي مشخص شده پروانه هاي نمایش صادره از سوي ادارات کل استان فقط در -1تبصره   

.استان معتبر است

.همان شهرستان معتبر استت شهرستان فقط درپروانه هاي نمایش صادره از سوي ادارا -2تبصره   

نمایش مورد تقاضا را در متقاضی پروانه نمایش باید کلیه اطالعات و مشخصات مربوط به -12ماده   

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی در اختیار پرسشنامه هائیکه از سوي مرکز هنرهاي نمایشی و ادارات کل و

.داو گذاشته می شود قید و تحویل نمای
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آئین نامه مبادرت به هرکس بدون اخذ پروانه نمایش از مراجع ذیصالح مندرج در این -13ماده   

، پروانه قررات این آئین نامه تخلف نمایندماجراي نمایش بنماید یا کسانی که به نحوي از انحاء در اجراي

. نمایش آنها لغو و نیروي انتظامی درجریان امر قرار خواهند گرفت

صادر شده باشد تا پایان مدت ـ هرگونه پروانه نمایش که تا تاریخ تصویب این آئین نامه 14ماده   

  .معتبر است

  

1372ـ مصوب  آئین نامه تولید و تامین برنامه هاي ویدئویی 2-9

، زمینه هاي هنري ، علمیتولید و تامین برنامه هاي ویدئویی بصورت داستانی ، سریال ، مستند در

و عروسکی باید به شرح ذیل صورت نین ضبط برنامه هاي نمایشی و تئاتر ، انیمیشنآموزشی و همچ

  .گیرد

کل نظارت و ارزشیابی وزارت تولید هر برنامه ویدئویی باید با مجوز ساخت از جانب اداره -1ماده   

می فوق تهیه گردد اداره کل مذکور فیلمهائی که بدون مجوز. فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گیرد 

.خودداري نمایدتواند از پذیرش جهت بازبینی و صدور پروانه نمایش

اخذ مجوز ساخت فیلم مورد باید جهت 1تولید کننده برنامه هاي ویدئویی مطروحه در ماده  -2ماده  

.ارائه نمایدو ارزشیابی  نظر مدارك مشروحه ذیل را به اداره کل نظارت

  ؛تکمیل فرم بودجه بندي فیلم ویدئویی-1

؛تکمیل فرم مشخصات عوامل تولید فیلم ویدئویی-2

اداره کل نظارت و توسط شوراي مربوطه در(نامه یا سناریو فیلم تایید شده موضوع بر-3

؛)ارزشیابی

.براي صدور مجوز ساخت) تهیه کننده(ید کننده أیدرخواست ت-4

را بررسی و جهت فوق ـ شوراي صدور پروانه ساخت متشکل از افراد مشرحه ذیل موراد 3ماده   

:اخت برنامه ویدئویی مورد درخواست اعالم نظر می نماید

؛یکنفر کارشناس امور سمعی و بصري-1

؛یکنفر کارشناس امور فرهنگی و هنري-2
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؛یکنفر کارشناس امور اقتصاد سینما-3

؛مدیر کل نظارت و ارزشیابی-4

.نماینده اداره کل نظارت و ارزشیابی-5

دبیري شورا را نیز بعهده ل نظارت و ارزشیابی ضمن عضویت در شورا ،ده اداره کنتبصره ـ نمای  

.دارد

تخصصی در رابطه با شرح ارگانها و سازمانهاي دولتی جهت ساخت برنامه هاي ویدئویی ، -4ماده   

.وظائف شان نیاز به اخذ مجوز ندارند

برنامه هاي ویدئویی بدیهی است در مقطع نمایش فیلمهاي مذکور باید مجوز الزم جهت نمایش  

.مورد نظر از اداره کل نظارت و ارزشیابی اخذ گردد

سمعی و بصري داراي مجوز تولید و تهیه برنامه هاي ویدئویی باید صرفاً توسط موسسات -5ماده   

.گیردفیلم داراي کارت حرفه اي صورت فعالیت از اداره کل نظارت و ارزشیابی و یا تهیه کنندگان

دریافت مجوز ساخت مسئولیت کلیه برنامه هاي ویدئویی در قبال  تهیه کننده  دکنندهتولی -6ماده   

اسالمی توسط اعضاي گروه را تا پایان مرحله امور مربوط به تولید موارد اخالقی و رعایت شئونات

ضمن لغو مجوز ساخت صادره در آینده مطلقاً هیچگونه در صورت تخلف. فیلمبرداري به عهده دارد 

.ویدئویی و سینمایی به فرد موردنظر داده نخواهد شدزه اي در امر فعالیت هاياجا

برنامه هاي ویدئویی ملزم می در مرحله تقاضاي صدور پروانه  تهیه کننده   تولید کننده -7ماده   

.ارزشیابی ارائه نمایدباشد گزارش جامعی از مراحل کار را به اداره کل نظارت و

نمودن زمینه تخصصی الزم فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها در صورت فراهم ادارات کل -8ماده   

.آنها تفویض می شودمی توانند مجري این آئین نامه گردند و اختیارات الزم به

تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد به 1372این آئین نامه در نه ماده و یک تبصره در تاریخ  -9ماده   

.اسالمی رسید

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمیـ  علی الریجانی                                                               

  

ئین نامه نحوه صدور مجوز تاسیس ونظارت بر مراکز عرضه و استفاده از بازیهاي آ 3-9

13/9/1373ـ مصوب  رایانه ايتصویري و
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فصل اول ـ تعاریف

براي استفاده عمومی نصب ه در آن دستگاه بازیهاي تصویريمرکز به محلی اطالق می شود ک -1ماده 

.شود

نامه و اخذ پروانه از صاحب امتیاز شخصی است که با داشتن شرایط مندرج در این آئین -2ماده   

.ورزدادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به تاسیس و اداره مرکز مبادرت

:فصل دوم ـ شرایط متقتضی

در صورت ) مدیر عامل( هر شخص حقیقی یا حقوقی) : خواست کننده پروانهدر(متقاضی  -3ماده   

:نمایداحراز شرایط پس از اخذ مجوز می تواند اقدام به تاسیس مرکز

؛تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران  -أ 

شده در قانون اساسی اعتقاد به مبانی دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان رسمی شناخته  -ب 

اداره اماکن یران و داشتن حسن شهرت و صالحیت اخالقی به تاییدجمهوري اسالمی ا

؛عمومی

اجتماعی شود عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم محکومیت کیفري که موجب سلب حقوق  -ج 

؛طبق گواهی مراجع مسئول

؛انجام دادن خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم  -د 

؛سال 30متاهل یا داشتن بیش از   -ه 

؛یلی سیکل قدیم یا پایان دوره راهنماییداشتن مدرك تحص  -و 

.عدم هرگونه اشتغال دولتی  -ز 

مجتمع ها و کتابخانه هنري مساجد ، –ـ اشتخاص فاقد مشاغل آزاد و کانونهاي فرهنگی  1تبصره   

.دارندهاي عمومی در صورت احراز شرایط براي اخذ مجوز فعالیت اولویت

.بودمرکز مسئول و جوابگو خواهدـ صاحب امتیاز در قبال کلیه امور  2تبصره   

نمی تواند بیش از یک ـ صاحب امتیاز مجاز به واگذاري مجوز به شخص دیگري نیست و 3تبصره   

.مرکز تاسیس کند

و محدود با هماهنگی و ـ حضور دائم صاحب امتیاز در مراکز الزامی است در موارد خاص 4تبصره   

.کردجانشین استفاده می استان می توان ازموافقت قبلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسال
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سایر کارکنان نیز باید واجد . ـ داشتن کلیه شرایط صاحب امتیاز براي جانشین الزامی است 4ماده   

.باشند) و ( و ) هـ ( به استثناي بندهاي  3ماده شرایط مذکور در

:فصل سوم ـ مدارك مورد نیاز براي احداث مرکز

؛صاحب امتیازتصویر سند مالکیت محل مورد نظر به ناماجاره نامه رسمی یا   -أ 

؛اکمیل پرسشنامه براي هر یک از آنهفهرست اسامی کلیه کارکنان و ت  -ب 

.این آئین نامه 3ارائه مدارك وابسته به بندهاي ماده   -ج 

:فصل چهارم ـ شرایط محل احداث مرکز

رشاد عمومی نظر اداره کل فرهنگ و ابرـ محل مرکز مورد نظر باید در خیابان باشد در سایر معا 5ماده 

.داسالمی استان مالك خواهد بو

:این شرایطمترمربع با 20ـ کمترین تعداد فضا براي دایر کردن یک مرکز  6ماده 

؛در این مساحت نباید بیش از چهار دستگاه نصب شود  -أ 

اضافی  مربع فضايدر صورت در نظر گرفتن هر دستگاه اضافی پیش بینی بیش از پنج متر  -ب 

؛تضروریس

.دستگاه به نام یک متقاضی و یک مرکز نخواهد شد 20مجوز بیش از   -ج 

، باغهاي و هنري، مجتمع هاي فرهنگیاکن عمومی نظیر مجموعه هاي ورزشیـ در ام 7ماده   

.دباشعمومی و امثالهم باید در فضاي تخصیصی به مرکز از سایر محلها جدا

خصوص مسئولیت مستقیم الزامی است و صاحب امتیاز در اینـ رعایت کلیه نکات ایمنی  8ماده   

.دارد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ـ نرخ استفاده از دستگاهها برابر اعالم معاونت امور سینمایی 9ماده   

.خواهد بود

به تبلیغاتی در مرکز باید قبالً ، کارتریج ها و نوارهاي مورد استفاده و موادـ کلیه کاست ها 10ماده   

.تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی رسیده باشد

این صورت صاحب امتیاز ـ فروش کاست بازیهاي مجاز در این مراکر بال مانع است و در 11ماده   

همراه قیمت تعیین شده آنها در موظف است فهرست کاستهاي مورد نظر را براي فروش در مرکز به

.اقالم در این قبیل مراکز ممنوع استفروش سایر.کند محلی که در معرض دید عموم باشد نصب 
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ـ نحوه رسیدگی به تخلفات :فصل پنجم 

ارشاد اسالمی استان این ـ در صورت تخلف از مفاد این آئین نامه اداره کل فرهنگ و 12ماده   

.داداقدامات را انجام خواهد 

در مرتبه دوم لغو مجوز ودر مرتبه اول یک ماه تعطیل :عدم رعایت موازین شرعی و اخالقی   -أ 

؛تفعالی

، در مرتبه تعطیل محل مورد نظردر مرتبه اول دوماه: فاده و یا فروش بازیهاي غیر مجازاست  -ب 

؛دوم لغو مجوز فعالیت

لغو دائمی مجوز محل :، فروش یا استفاده از بازیهائی که تصاویر مستهجن دارندنگهداري  -ج 

.عامل به مراجع قضایی مورد نظر و منع عرفی صاحب امتیاز یا مدیر

امر فعالیت داشته اند ملزم به ـ کلیه مراکزي که تا تصویب این آئین نامه به نحوي در این 13ماده   

.آئین نامه انداخذمجوز ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب و ابالغ این

ه همکاري این آئین نامـ نیروهاي انتظامی در سراسر کشور منوظف اند در حسن اجراي 14ماده   

دارند و از فعالیت مراکز غیر مجاز با الزم را با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هر استان مبذول

  .هماهنگی ادارات کل مذکور جلوگیري کنند

ادارات کل فرهنگ و ارشاد ـ مسئولیت اعمال و اجرا و نظارت این آئین نامه بر عهده 15ماده   

.اسالمی استانهاست

تعیین چگونگی نظارت بر این مراکز هیه و ابالغ شیوه نامه هاي مورد نیاز این آئین نامه وـ ت 16ماده   

معاونت امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد در سطح کشور بر عهده اداره کل نظارت و ارزشیابی

.مراکز الزم االجراستاسالمی است و موارد ابالغی براي کلیه

وزارت فرهنگ و ارشاد قانون اهداف و وظایف 2ماده  22ناد بند ـ این آئین نامه باست 17ماده   

و پنج فصل و چهار تبصره در تاریخ ماده 17قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در  138اسالمی و اصل 

  .رسیدبه تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 13/9/1373
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ـ  و نظارت بر فعالیت آنهاآئین نامه ایجاد سالنهاي نمایش برنامه هاي ویدئویی  9 -4

18/11/1377مصوب 

تاسیس سالنهاي نمایش برنامه در جهت نمایش برنامه هاي یدئویی در شهرستانها ، بخش ها ، شهرکها ،

مقررات مشروحه ذیل با کسب مجوز فعالیت از هاي ویدئویی و نحوه نظارت فعالیت آنها برابر ضوابط و

:ارشاد اسالمی صورت می پذیردرهنگ واداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت ف

شهرستانها ، بخش ها و ـ اولویت اجازه تاسیس سالنهاي نمایش برنامه هاي ویدئویی در 1ماده   

.ندشهرکهایی می باشد که فاقد سینما هست

.بوداینگونه سالنها خواهند ـ کانونهاي فرهنگی ، هنري مساجد در اولویت اجازه تاسیس 2ماده   

.باشدنفر  60از حداقل گنجایش سالن هاي نمایش برنامه هاي ویدئویی نباید کمتر تبصره ـ  

گرفته می شود باید حداقل داراي ـ سالنهایی که به منظور نمایش برنامه هاي ویدئویی در نظر 3ماده   

ب و فضاي مناس) دستشویی ـ توالت ( بهداشتی متر مربع فضاي مفید و همچنین امکانات سرویسهاي 260

و داراي آکوستیک باشد    از نظر امکان انعکاس صدا مناسببراي سالن انتظار باشد ضمناً سالن باید

رسیده باشد و    تایید مهندس ناظر داراي اجازه امضاء از مرجع مربوطههمچنین استحکام ساختمان به

.دهمکف قرار گرفته باشترجیحاً در طبقه

به گنجایش سالن رهاي خروجی و عرض آنها با توجهـ تعداد درهاي سالن نمایش و د 4ماده   

ه صورت گیرد هفت دقیقت که خروج تماشاگران حداکثر ظرف مدنمایش باید داراي این امکان باشد 

.باشدماًأداخل به خارج و یا از داخل و خارج توهمچنین گردش درها از

( بصورت یک پروژکشن یدـ سیستم پخش تصویر در سالنهاي نمایش فیلمهاي ویدئویی با 5ماده   

متناسب با ابعاد و ظرفیت سالن و مورد باشد ضمناً کیفیت دستگاه و پرده نمایش) بوسینه ویدئو پروژکتور 

.دباشتایید کارشناس فنی اداره کل نظارت و ارزشیابی

ل بین گنجایش سالن باید حداقـ فاصله اولین ردیف صندلی تا پرده نمایش با توجه به ابعاد و 6ماده   

.دمتر و ده سانتیمتر باش 3سانتیمتر تا  90متر و  2

آنها داراي روکش ـ صندلیهاي داخل سالن نمایش باید بصورت ثابت و پشتی و نشیمن 7ماده   

صندلیها به نحوي قرار گیرند که براي باشد و) با ضخامت حداقل پنج سانتیمتر ( حداقل مشمع و اسفنج 
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نیاید ضمناً سالن نمایش باید داراي راهرو طولی و گران اشکالی بوجوددیدن پرده نمایش براي تماشا

.دنحویکه رفت و آمد تماشاگران به سهولت انجام گیرعرضی مناسب با فضاي سالن باشد به

 90راهرو طولی بعرض ـ سالنهاي نمایش برنامه هاي ویدئویی باید حداقل داراي دو 1تبصره   

.دباش  سانتیمتر

.دباشندلیهاي سالن نمایش باید شماره گذاري شده و داراي ردیفـ ص 2تبصره   

.دسانتیمتر باش 90ـ فاصله صندلیها پشت تا پشت نباید کمتر از  8ماده   

.دمانع دید تماشاگران نباشـ نور داخل سالن به هنگام نمایش فیلم باید به نحوي بشد که 9ماده   

نمایش باید مجهز به هاي ورودي و خروجی سالنـ راهروهاي داخلی و خارجی و سردر 10ماده   

.دچراغ راهنما باش

باید منحصراً غذاهاي سرد ـ در صورتیکه در سالن انتظار قسمتی براي بوفه اختصاص یابد 11ماده   

.دداخل سالن ممنوع می باشارائه گردد و فروش هرگونه تنقالت و مصرف مواد غذائی در

و همچنین ) هیتر(گرم کننده و) کولر(و امکانات سرد کننده    )هواکش(ـ داشتن تهویه  12ماده   

.تویدئویی و سالن انتظار الزامی اسکپسولهاي آتش نشانی براي سالنهاي نمایش فیلمهاي

کل نظارت و ارزشیابی در ـ استفاده از عکسها و پوسترهاي تبلیغاتی ممهور به مهر اداره 13ماده   

.دشده مخصوص این کار صورت گیری فقط باید در تابلوهاي تعیینمحل سالن انتظار و محوطه خارج

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ـ گنجایش سالن نمایش در استانها با نظر و موافقت اداره کل 14ماده   

.دگرد مربوطه تعیین می

.تمناسب ضروري اسـ نصب جعبه کمکهاي اولیه در خراج از سالن نمایش و در محل 15ماده   

سیس می شود أهنري مساجد تـ در رابطه با سالنهائی که توسط مراکز کانونهاي فرهنگی و 16ده ما  

.گردد مورد تعیین میبرابر مقتضیات محل و در هر 15الی  2ضوابط مندرج در ماده 

هاي ویدئویی که داراي ـ سالنهاي نمایش فیلمهاي ویدئویی فقط مجاز به نمایش برنامه 17ماده   

.ندمایش از اداره کل نظارت و ارزشیابی می باشند هستپروانه ن

عوامل دست اندرکار این قبیل ـ مالک سالنهاي نمایش برنامه هاي ویدئویی و مدیر و کلیه 18ماده   

یید دو اثر مربوط ، شرایط مشروحه أمذهبی الزم به تمراکز باید عالوه بر دارا بودن صالحیتهاي اخالقی و

:ندذیل را نیز دارا باش
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؛عدم اعتیاد به مواد مخدر  -أ 

؛انجام خدمت وظیف عمومی و یا معافیت دائم  -ب 

؛سال سن و متاهل 20حداقل   -ج 

داشتن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه  -د 

مدت فعالیت سالن در محل برنامه هاي ویدئویی باید در تمام  ـ مدیران سالنهاي نمایش 1تبصره   

.دحضور مستمر داشته باشن

.باشد مدیر می بعهدهحفظ نظم و رعایت شئونات اخالقی و اسالمی در محل سالنـ  2تبصره   

سالن را شخصاً بر عهده ـ مالک سالنهاي نمایش برنامه هاي ویدئویی می تواند مدیریت 3تبصره   

را بعنوان مدیر سالن مورد نظر به اداره 18بگیرد در غیر اینصورت باید فرد واجد شرلیط مندرج در ماده 

.ارت و ارزشیابی معرفی نمایدنظ

مقررات فیلم و سینما مسئولیت ـ مدیران سالنهاي نمایش برنامه هاي ویدئویی در قبال کلیه 4تبصره   

.قانونی دارند

.ـ نصب دستگاه آبسردکن در داخل سالن انتظار ضروري است 19ماده   

) برق اضطراري(تولید برق اهـ سالنهاي نمایش برنامه هاي ویدئویی باید مجهز به دستگ 20ماده   

.نمایدباشند تا در صورت قطع برق بتواند روشنائی سالن را تامین

هاي صادره در مورد ـ در صورت تخلف از هر یک از موارد آئین نامه و دستورالعمل 21ماده   

خلف از ارزشیابی پروانه فعالیت محل متاماکن نمایش برنامه هاي ویدئویی از جانب اداره کل نظارت و

نه فعالیت محل مذکور در صورت تکرار خالف پروایکماه تا شش ماه به حالت تعلیق در خواهد آمد و

.دلغو خواهد ش

اجراي ضوابط و مقررات ـ کلیه نیروهاي انتظامی در سراسر کشور موظف هستند در حسن 22ماده   

با اداره کل نظارت و ارزشیابی  رامربوط به اداره سالنهاي نمایش برنامه هاي ویدئویی همکاري الزم

.نداد اسالمی در استانها مبذول دارارشوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ادارات فرهنگ و

ادارات کل فرهنگ و ارشاد ـ مسئولیت اعمال و اجراي این آئین نامه در استانها بر عهده 23ماده   

.تاسالمی اس
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تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد به 1372بصره در مورخه ماده و هفت ت 24ـ این آئین نامه در  24ماده   

  .اسالمی رسید

آئین نامه اجرایی صدور پروانه تاسیس و بهره برداري موسسات و شرکتهاي تکثیر  5-9

  18/11/1377ـ مصوب هاي ویدئوییبرنامه

گی در تاریخ فرهنبه استناد مصوبه دویست و نود و هشتمین جلسه شوراي عالی انقالب  

محصوالت مختلف سمعی و شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات و"درخصوص  22/10/1371

دولت جمهوري اسالمی در بسط و با توجه به سیاست "بصري و برنامه هاي تصویري در قالب ویدئو

توسط  3/8/1377اسالمی که در تاریخ مشارکت مردمی و سیاستهاي جدید وزارت فرهنگ و ارشاد

این پس تاسیس موسسات و شرکتهاي تکثیر برنامه از. و سمعی و بصري اعالم گردید نمائیمعاونت سی

مجاز خواهد بود و اداره کل نظارت و ارزشیابی مسئولیت حسن هاي ویدئویی در محدوده این آئین نامه

.عهده خواهد داشتاجراي این سیاستها را به

ویدئویی به اشخاصی داده می ه برنامه هايسیس موسسات و شرکتهاي تکثیر کنندأـ پروانه ت 1ماده   

:شود که داراي شرایط زیر باشند

؛تابعیت ایران-

؛گواهی عدم سوء پیشینه-

؛پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم-

؛داشتن حداقل دیپلم-

؛سال سابقه در امور سینمایی و ویدئویی 5داشتن حداقل -

؛عدم هرگونه اشتغال دولتی-

.اسالمی ایراناسالم یا ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوريمتدین به دین -

هاي ویدئویی به سسه تکثیر برنامهؤتبصره ـ هیچ شخصی نمی تواند در یش از یک شرکت یا م  

.دعنوان سهامدار ، عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل حضور داشته باش

نصب و بهره برداري فوق فرم تقاضايـ متقاضیان واجد شرایط باید ضمن ارائه مدارك  2ماده   

سینمایی و سمعی و بصري اعالم ظرفیتی که توسط معاونت امور 4/1دستگاه تکثیر و حداکثر  250حداقل 

.ندنمایمی شود را تکمیل و به اداره نظارت و ارزشیابی تحویل
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پروانه تاسیس دارندگان ـ مدت اعتبار پروانه تاسیس از تاریخ صدور شش ماه می باشد و 3ماده   

، دریافت پروانه بهره برداري و آغاز فعالیت حداکثر تا پایان مدت اعتبار پروانه باید به ثبت قانونی موسسه

.خود اقدام نمایند

نتوانند ظرفیت مورد تقاضا را دستگاه به عللی 250ـ چنانچه دارندگان پروانه تاسیس بیش از  4ماده   

ضروري است موضوع را به اداره کل نظارت و به عللی تعویض گردد تاسیس نمایند یا مدیر عامل موسسه

.پروانه تاسیس جدید براي مهلت باقیمانده اقدام شودارزشیابی اطالع دهند تا نسبت به صدور

ارائه مدارك زیر و تایید آنها ـ صدور پروانه بهره برداري منوط به تکمیل عملیات تاسیس و 5ماده   

:و ارزشیابی می باشدتوسط اداره کل نظارت 

؛اساسنامه موسسه و آگهی ثبت موسسه در روزنامه رسمی کشور-1

تاییدیه اداره اماکن اجاره نامه رسمی تصویر سند مالکیت مکان مناسب به نام موسسه و-2

؛عمومی نیروي انتظامی جمهوري اسالمی

ه براي پرسشناممشخصات اعضاي هیات مدیره ، مدیر عامل و سهامداران اصلی و تکمیل-3

؛هر یک از آنها

با کیفیت و استاندارد سیسأآمادگی بهره برداري فنی برابر با ظرفیت مندرج در پروانه ت-4

.مناسب

.ـ مدت اعتبار پروانه بهره برداري از تاریخ صدور دائمی است 6ماده   

فعال و رسمی در ـ چنانچه در آینده ظرفیت مورد نیاز کشور افزایش یابد موسسات 7ماده   

.چهارچوب این آئین نامه در اولویت می باشند

باشند که قبالً پروانه نمایش آنها ـ موسسات تکثیر کننده فقط مجاز به تکثیر برنامه هایی می 8ماده   

و پس از اخذ مجوز حق دخل و تصرف در برنامه را را از اداه کل نظارت و ارزشیابی اخذ نموده باشند

.ندارند

:ترنامه مستلزم رعایت موارد زیر اسـ تکثیر هر ب 9ماده   

؛یجلد از اداره کل نظارت و ارزشیاباخذ مجوز طرح روي   -أ 

ارزشیابی روي هر ییدیه اداره کل نظارت وأالصاق برچسب و آرام مخصوص موسسه با ت  -ب 

؛رنوا
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نظارت و ارزشیابی صادر تکثیر هر برنامه به تعدادي که قبالً مجوز آنها توسط اداره کل  -ج 

.تگردیده اس

قطع شود اما در شروع یا انتهاي ـ برنامه اصلی هر نوار نباید با آگهی یا هر نوع تصویر دیگر10ماده   

.تدر چهارچوب ضوابط مربوطه بالمانع اسبرنامه و همچنین روي جلد آن استفاده از آگهی و غیره

به اداره کل    هاي خود فعالیتـ موسسات تکثیر می باید نسبت به ارائه گزارش عملکرد ماهیانه11 ماده

.دنظارت و ارزشیابی اقدام نماین

فعالیت خواهند نمود  CDرويـ تاسیس موسساتی که در زمینه تکثیر برنامه هاي ویدئویی بر12ماده   

.از اداره کل نظات و ارزشیابی بالمانع استپس از کسب مجوز الزم) به غیر از فعالیت هاي رایانه اي(

که در امور سمعی و شاهده تخلفات زیر با متخلفین برابر قانون اشخاصیـ در صورت م13ماده   

.اسالمی برخورد خواهد شدمجلس شوراي 24/11/1372بصري فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 

؛عدم رعایت موازین شرعی و اخالقی  -أ 

؛تکثیر و توزیع برنامه هاي غیر مجاز  -ب 

.عدم رعایت مفاد این آئین نامه  -ج 

کل نظارت و ارزشیابی معاونت ـ مسئولیت اعمال اجرا و نظارت این آئین نامه بر عهده اداره 14ماده   

.تبراي کلیه مراکز و موسسات الزم االجراسامور سینمایی و سمعی و بصري می باشد و موارد ابالغی

محترم تصویب وزیر  به 18/11/1377در تاریخ ماده و یک تبصره  15ـ این آئین نامه در  15ماده   

  .دفرهنگ و ارشاد اسالمی رسی

  

ـ مصوب  آئین نامه و ضوابط تاسیس آموزشگاههاي سینمایی سمعی و بصري 9 -6

26/12/1377

و بیست و دوم ماده دو به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی و در اجراي بندهاي هفدهم

 27/6/75ماده بیست و پنج مصوب هارشاد اسالمی با اشاره ب  قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ

آئین نامه نحوه مجوز تاسیس موسسات شوراهاي مشترك کمیسیون هاي شوراي عالی انقالب فرهنگی



  مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

٢٣٥

ب و نظارت بر فعالیت آنها به شرح ذیل به تصویشرکتها و مراکز آموزش آزاد سینمایی و سمعی و بصري

.دوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسی

می گردد که براي آموزش به مکانی اطالق» اه آزاد سینمایی و سمعی و بصري آموزشگ« ـ  1ماده   

سینمایی و سمعی و بصري تشکیل و با استعداد هاي عالقمند به فراگیري یکی از شاخه هاي فعالیت هاي

بصري کشور بر اساس مفاد این آئین نامه تاسیس و نیروي انسانی سینمایی و سمعی و  گسترش  هدف

.می شود

سمعی و بصري توسط ـ هرگونه فعالیت و اقدام در جهت آموزش فعالیتهاي سینمایی و 2ماده   

نهادهاي انقالب اسالمی منوط اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی و یا وابسته به دولت بنیاد ها و

و بصري انسانی معاونت امور سینمایی و سمعی و آموزش نیروي   به اخذ پروانه فعالیت از مرکز گسترش

.وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می باشد

اند باید ظرف مدت شش ماه تبصره ـ مراکزي که قبل از تصویب و ابالغ این آئین نامه ایجاد شده  

.دشرایط خود را با این آئین نامه تطبیق دهن

ظر به جهت بررسی و اظهار نـ متقاضی پروانه فعالیت در شهرستانها باید مدارك مربوط را 3ماده   

آن طریق جهت  تا ضمن ارائه نظریه از«اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مربوطه تحویل نماید

.نیروي انسانی ارسال گرددبه مرکز گسترش آموزش» صدور مجوز مورد نظر

:ـ متقاضیان پروانه فعالیت باید داراي شرایط ذیل باشند 4ماده   

؛وري اسالمی ایرانهتابعیت جم-

؛به نظام جمهوري اسالمی ایرانمعتقد -

؛ایرانمتدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی-

؛به مواد مخدرداشتن اهلیت قانونی و عدم اشتهار به فساد اخالقی و عدم اعتیاد-

؛نداشتن محکومیت کیفري که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد-

؛افیت دائمانجام خدمت وظیفه عمومی یا مع-

؛داشتن اطالعات مفید در رابطه با زمینه فعالیت مربوطه-

؛داشتن حداقل مدرك لیسانس و یا معادل آن-

؛سال 25حداقل سن -
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.متاهل-

بنام شخصیت حقوقی ـ هرگاه متقاضی پروانه فعالیت شخص حقوقی باشد پروانه فعالیت 1تبصره   

.الذکر باشدباید داراي شرایط فوقصادر گردیده و مدیر عامل یا مسئول مربوطه 

.دآموزشگاه صادر نمی گردـ براي هر شخص حقیقی یا حقوقی بیش از یک پروانه فعالیت 2تبصره   

آموزشگاه که داراي شرایط ذیل ـ مراکز موضوع این آئین نامه باید یک نفر را به عنوان مدیر 5ماده   

.دنمای باشد به مرکز گسترش آموزش نیروي انسانی معرفی

؛مدرك لیسانس در یکی از رشته هاي سینمایی و سمعی و بصري  -أ 

سال  10حداقل درصورت نداشتن هر یک از مدارك تحصیلی مذکور در بند یک داشتن  -ب 

نیروي انسانی سابقه کار مفید سینمایی و سمعی و بصري که به تایید مرکز گسترش و آموزش

؛درسیده باش

؛آئین نامهاین چهارماده  10،9،6،4،3،2،1 شرایط موجود در بندهاي  -ج 

ماده فوق باشد می ـ در صورتیکه صاحب پروانه فعالیت یا مدیر عامل حایز شرایط 1تبصره   -د 

.تواند همزمان مدیر آموزش نیز گردد

آموزشگاه از تاریخ صدور ـ مهلت متقاضی جهت تاسیس و راه اندازي و بهره برداري از 6ماده   

این مدت اقدام به ایجاد و را ه اندازي ش ماه می باشد و چنانچه متقاضی درموافقتنامه موقت به مدت ش

.اعتبار ساقط می گرددمرکز مذکور ننماید موافقتنامه صادره از درجه

اندازي شده و یک دوره تبصره ـ پروانه فعالیت دائم زمانی صادر می گردد که مرکز مذکور راه  

.دآموزشی را نیز سپري نمای

فنی مورد تایید متقاضی باید در محل مناسب و داراي تجهیزات کافی را از لحاظـ  7ماده   

.دمعرفی نمایکارشناسان مرکز گسترش و آموزش نیروي انسانی باشد جهت محل آموزشگاه

گسترش و آموزش تبصره ـ شرایط عام و خاص محل آموزشگاه طی دستورالعملی توسط مرکز  

.تهیه خواهد گردیدد از تصویب و ابالغ این آئین نامهنیروي انسانی ظرف مدت سه ماه بع

از تاریخ صدور به مدت دو سال ـ پروانه فعالیت صادره قابل نقل و انتقال نبوده و اعتبار آن 8ماده   

را در محل مناسب در معرض دید مراجعین می باشد و صاحب پروانه فعالیت مکلف است پروانه مربوطه
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حداقل یکماه قبل از پایان مهلت مقرر براي تمدید پروانه ادامه فعالیت بایدنصب و در صورت تمایل به 

.داقدام نمای

گردد پروانه فعالیت ـ چنانچه صاحب پروانه فعالیت شخص حقیقی باشد و فوت یا مهجور 9ماده   

ایان جهت کارهاي در دست اقدام تا پصادره از درجه اعتبار ساقط گردیده و ادامه فعالیت مرکز مذکور

فعالیت مجدد آن موکول به انجام تشریفات قانونی دوره قبل تاریخ فوت یا مهجوریت ادامه داشته و

می باشد و نماینده قانونی می تواند جهت ادامه فعالیت شخصی را معرفی نماینده قانونی  اعضاي وراثت

.یدماچهار این آئین نامه باشد را جهت اخد پروانه معرفی نکه داراي شرایط ماده

گردد پروانه فعالیت تا معرفی ـ چنانچه صاحب پروانه فعالیت حقوقی باشد و فوت یا مهجور 10ماده   

هیئت مدیره یا موسس مکلف می باشند مدیریت جدید موقتاً ازدرجه اعتبار ساقط گردیده و اعضاء

جمع مدیري را تشکیل داده و برابر صورتجلسه مروز مجمع عمومی فوق العاده 15حداکثر ظرف مدت 

.ندباشد به مرکز گسترش و آموزش نیروي انسانی معرفی نمایکه داراي شرایط ماده چهار این آئین نامه

صادره از درجه اعتبار ساقط تبصره ـ در صورت عدم معرفی مدیر جدید د زمان مقرر پروانه فعالیت  

         .دمی گرد

دوره و ساعات آموزش ، رح دروس ، منابع ، مدتـ برنامه آموزشی شامل مواد تدریس ، ش11ماده     

و آموزش نیروي انسانی مدرسین و ضوابط ثبت نام کلی طی یک دستورالعمل توسط مرکز گسترش

.یدخواهد گردظرف مدت سه ماه بعد از تصویب و ابالغ این آئین نامه تهیه

، تجهیزات ، کادر تخصصی ـ درجه بندي مراکز موضوع این آئین نامه از لحاظ نوع فعالیت12ماده   

سوي مرکز گسترش و آموزش نیروي ، ضوابط داخلی اداره آموزشگاه براساس درستورالعملهایی که از

نامه تهیه می گردد به درجات یک و دو انسانی ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب و ابالغ این آئین

یق مراجع انتظامی جلوگیري بعمل استاندارد از طرمشخص شده و از فعالیت کلیه آموزشگاههاي فاقد

.دخواهد آم

کیفیت آموزشی و امکانات ـ تعرفه خدمات آموزشی که جنبه عرضه عمومی دارد با توجه به13ماده   

انسانی بررسی و با توجه به درجه مراکز دستورالعملهاي مربوطه توسط مرکز گسترش و آموزش نیروي

.دبندي مراکز اعالم می گرد
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آموزشی یا گسترش ملزم به مراکز موضوع این آئین نامه براي هر مورد فعالیت جدید ـ کلیه14ماده   

.نداخذ مجوز الزم از مرکز گسترش آموزش نیروي انسانی می باش

خود را حداکثر تا پانزدهم ـ مراکز موضوع این آئین نامه مکلفند هر سه ماه گزارش عملکرد15ماده   

.دنماینوزش نیروي انسانی اعالمماه بعد کتباً به مرکز گسترش و آم

نماینده یا نمایندگان اعزامی از سوي ـ مراکز موضوع این آئین نامه ملزم به مساعدت الزم با16ماده   

ارشاد اسالمی استانها جهت نظارت بوده و براي مرکز گسترش نیروي انسانی یا ادارات کل فرهنگ و

ر قرار دهند تا جهت اتخاذ تصمیمات الزم به مرکز اختیاتکمیل گزارشات باید اطالعات الزم را در

.ددمنعکس گرگسترش و آموزش نیروي انسانی

براي عهده مرکز باشند و تبصره ـ نماینده یا نمایندگان مذکور باید داراي حکم معتبر و مشخص  

طی یک دستورالعمل ظرف مدت حدود و اختیارات آنها توسط مرکز گسترش و آموزش نیروي انسانی

.دخواهد گردیه ماه بعد از تصویب و ابالغ این آئین نامه تنظیم و اعالمس

آئین نامه و سایر بخشنامه ها و ـ رسیدگی به تخلفات و شکایات مربوط به مراکز و مفاد این 17ماده   

نیروي انسانی و هرگونه اقدام در خصوص دستورالعملهاي صادره از سوي مرکز گسترش و آموزش

گسترش و آموزش نیروي انسانی و یک نفر ز توسط شورایی مرکب از رئیس مرکزمراکز غیر مجا

انجام خواهد شد و بر حسب مورد یکی از تصمیمات کارشناس و مسئول نظارت و یک نفر مشاور مرکز

.دذیل اتخاذ خواهد گردی

؛اخطار کتبی  -أ 

؛تطبیق پروانه فعالیت از سه ماه تا یکسال  -ب 

.لغو پروانه فعالیت  -ج 

دستورالعملهاي آموزشی و ه ـ در صورت عدم رعایت هر یک از مواد این آئین نامه و یاتبصر  

براي یک دوره تعطیل و در انضباطی و عدم رعایت موازین مشخص شده آموزشگاه متخلف موقتاً

.دصورت تکرار پروانه فعالیت لغو می گرد

گسترش و آموزش نیروي انسانی رکزـ کلیه مراکز موضوع این آئین نامه مکلفند با مجوز م 18ماده   

.دارسال نماینهر دوره آموزش خود را شروع و در پایان گزارش دوره را
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( سینمایی و سمعی و بصري ـ هرگونه فعالیت تبلیغاتی و چاپی در زمینه آموزشگاه آزاد 19ماده   

.دانسانی صورت پذیر گسترش و آموزش نیرويباید با مجوز و تائید مرکز) مراکز موضع این آئین نامه 

اداره اماکن نیروي انتظامی بوده ـ مراکز موضوع این آئین نامه ملزم به رعایت کامل قوانین 20ماده   

.و مکلف به همکاري بااین واحدها می باشند

مرکز گسترش و (اسالمی ـ مسئولین انتظامی بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد 21ماده   

مجاز مراکز موصوف اقدام خواهد نسبت به جلوگیري از هر گونه فعالیت غیر) آموزش نیروي انسانی

.نمود

یا دستوراتی که مغایر با این ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه کلیه مقررات و دستورالعملها 22ماده   

.دآئین نامه می باشد ملغی می گرد

به تصویب وزیر 26/12/1377تاریختبصره تنظیم گردید و در  10ماده و  22این آئین نامه در   

عهده مرکز گسترش و آموزش نیروي فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید و نظارت بر حسن اجراي آن بر

  .انسانی سینمایی و سمعی و بصري است

  

  

  7/3/1379ـ مصوب سسات ویدئو رسانهؤآئین نامه تاسیس م 7-9

عالی انقالب فرهنگی در شوراي 22/10/71با استناد به مصوبه دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ 

مختلف سمعی و بصري و برنامه خصوص ایجاد شرایط استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات محصوالت

اسالمی در بسط مشارکت مردمی و سیاست هاي تصویري در قالب ویدئوو با توجه به سیاست جمهوري

موسسات و یدئو رسانه و بهره برداري از تاسیس هاي راهبردي معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري

.دپذیرآنها براساس این آئین نامه انجام می

وفق (غیر انتفاعی  انتفاعی یاموسسات ویدئو رسانه با اهداف و مقاصد فرهنگی هنري اعم از -1ماده   

، براي نامه به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی و براساس شرایط مندرج در این آئین) قوانین موضوعه

شوند و معاونت امور سینمایی و سمعی و   ایـن آئیـن نامه تشکیل میفعالیت در قالب تعریف ارائه شده در



نهمفصل 

٢٤٠

ارشاد اسالمی مجوز تاسیس ونظارت بر فعـالیـت ها و انحالل آنها را صادر می بصري وزارت فرهنگ و

.کند

خانگی براي مدت نمایشموسسه ویدئو رسانه ، موسسه اي است که با تملک حقوق  -2ماده   

نظیر فیلم هاي داستانی ، ( را محدود یا نا محدود انواع برنامه هاي قابل عرضه در شبکه نمایش خانگی

از طریق خرید یا تولید برنامه، پس از کسب پروانه نمایش از معاونت امور ....) مستند ، آموزشی و 

ط به آماده سازي، با اعمال فرآیند هاي مربو، ارشاد اسالمیسینمایی و سمعی و بصري وزارت فرهنگ و

، محصوالت قابل عرضه را به شکل هاي رایج و مورد نیاز صداگذاري و مستر سازي،ترجمه، دوبله

.دکن تهیه و آماده عرضه می) ....وDVD,VCD،VHS(مخاطبین

مقرراتی  حسب ضوابط واز طریق منابع داخلی یا خارجی 2برنامه هاي ذکر شده در ماده  -تبصره   

آئین نامه توسط معاونت امور سینمایی که در قالب سیاست هاي اجرایی و دستورالعمل هاي مربوط به این

.دباش و سمعی و بصري ابالغ میگردد قابل تامین می

مندرج در این آئین نامه و معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري بر طبق مقررات و شرایط -3ماده   

حقیقی یا حقوقی و با توجه به اهداف رایی صادره پس از بررسی صالحیت متقاضیدستورالعمل هاي اج

که مصادیق و قلمرو آن در قالب یک اساسنامه و موضوعات فرهنگی و هنري مندرج در اساسنامه آنها

.تصمیم خواهد گرفتمشخص گردیده است ، نسبت به صدور مجوز

دارا بودن شرایط عمومی ب درخواست متقاضی باسسات و یدیو رسانه حسؤمجوز فعالیت م -4ماده   

نامه توسط معاونت امور سینمایی و و اختصاصی و رعایت ضوابط و دستورالعمل هاي اجرایی این آئین

.دگرد سمعی و بصري صادر می

مدت دو ماه در باره الزم ظرف   معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري با بررسی هاي -5ماده   

اجرایی آن اعالم نظر العمل هاي ذیرش تقاضا حسب ضوابط این آئین نامه و دستورپذیرش یا عدم پ

ست در مدت یک ماه از حقیقی و حقوقی موظف ادر صورت موافقت با تقاضا، متقاضی. خواهند نمود

تحقق شرایط مندرج در آن که در این آئین نامه به آن تصریح شده ، نسبت به ارائه اساسنامه وتاریخ اعالم

.دست اقدام نمایا

متقاضیان و مدیران مسئول یا به منظور بررسی تقاضاهاي دریافتی و رسدگی به صالحیت -6ماده   

نظارت بر عملکرد آنها و نیز رسیدگی به مدیران عامل و صدور مجوز تاسیس موسسات ویدئو رسانه و
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ر حوزه معاونت امور سینمایی و نفره اي د 5فعالیت آنها شوراي ، لغو یا تمدید مجوز، تعلیقموارد تخلف

.دشوسمعی و بصري تشکیل می

مدت . می شوند اعضاي شورا با حکم معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري منصوب –تبصره   

متشکل از سه نفر کارشناس اعضاي شورا. نتخاب مجدد آنان نیز بالمانع استعضویت آنها دو سال و ا

کارشناس به انتخاب انجمن صنفی مدیران یی و سمعی و بصري ، یکخبره به انتخاب معاون امور سینما

شبکه نمایش خانگی در معاونت امور سینمایی و سمعی موسسات ویدئو رسانه و مدیر کل حوزه مربوط به

کلیه امور مربوط به دبیرخانه این شورا در اداره کل ذیر بط انجام .باشند و بصري به عنوان دبیر شورا می

.دشو می

یدئو رسانه و اعمال به منظور تعریف ، شناسایی و نحوه رسیدگی به تحلفات موسسات و -7ده ما  

اداره   شیوه نامه اجرایی مربوط توسط، دستور العمل وچنین نظارت بر عملکرد آنهااختیارات قانونی هم

.دبصري تهیه و ابالغ می شوکل ذیر بط در معاونت امور سینمایی و سمعی و

مدیر عامل و تصویب )ههیات مدیر( سسان ؤتایید صالحیت مسسات ویدئو رسانه پس از ؤم -8ماده   

ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاري اساسنامه و صدور موافقت اصولی باید نسبت به ثبت آن در اداره کل

داره کل به مهر آن اداره کل با ذکر شماره ثبت به ااقدام نموده و یک نسخه از اساسنامه مربوطه را ممهور

.دو بصري تسلیم کنذیربط معاونت امور سینمایی و سمعی

موسسه ویدئو رسانه ماه نسبت به ثبت 6هر گاه پس از صدور موافقت اصولی در مدت  -1تبصره   

.دبه عنوان فاقد مجوز ، برخورد قانونی خواهدش

الیت یکساله قابل فعپس از ثبت قانون موسسه و احراز شرایط توسط متقاضیات ، مجوز -2تبصره   

.دگرد تمدید به آنان اعطا می

فعالیت در حوزه ویدئو موسساتی که تا کنون تحت عناوین مختلف نسبت به اخذ مجوز -9ماده   

، موظفند از تاریخ ابالغ این آئین نامه رسانه از معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري اقدام نموده اند

مقررات تطبیق دهند ، در غیر اینصورت با آنها مطابق با با اینماه وضع خود را  6حداکثر در مدت 

.شدموسسات فاقد مجوز رفتار خواهد

سیس و بهره برداري أپروانه تاز تاریخ تصویب این آئین نامه ، آئین نامه اجرایی صدور -10ماده   

.و سایر مقررات مغایر با آن ملغی است 18/11/1377مصوب 
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به تصویب وزیر فرهنگ و 7/3/1379ه در یازده ماده و چهارتبصره در تاریخاین آئین نام -11ماده   

  .دارشاد اسالمی رسی

  

آئین نامه نحوه صدور مجوز تاسیس موسسات ، شرکتها و مراکز تهیه و تولید و تکثیر  8-9

  7/7/1379ـ مصوب صوتیآثار

بیست و دو و بیست و سه ماده دو به استناد اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی و با توجه به بندهاي

آیین نامه نحوه صدور مجوز تاسیس موسسات قانون اهداف و وظایف وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمی

نظارت بر فعالیت آنها به شرح زیر به تصویب وزیر فرهنگ و شرکتها و مراکز تهیه و تولید آثار صوتی و

.یدارشاد اسالمی رس

شخاص حقیقی و توسط او تکثیر آثار صوتی   دام در جهت تولیدـ هرگونه فعالیت و اق1ماده   

تاسیس از مرکز موسیقی وزارت ، نهادهاي عمومی یا دولتی منوط به اخذ مجوزحقوقی اعم از خصوصی

.دفرهنگ و ارشاد اسالمی می باش

آئین  ، مشمول اینهاي سینماییو یا صداگذاري فیلم) دوبالژ(الیتهاي مربوط به ترجمه تبصره ـ فع  

.نامه نمی گردد

ـ متقاضی صدور مجوز تاسیس باید پرسشنامه هاي ارائه شده ازسوي مرکز موسیقی را تکمیل 2ماده   

.دمورد نیاز به آن مرکز تحویل نمایو به همراه مدرك 

جهت بررسی و اظهار نظر ـ متقاضیان مجوز تاسیس در شهرستانها باید مدارك مربوط را 1تبصره   

تا ضمن ارائه نظریه از آن طریق جهت فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مربوطه تحویل نمایند به اداره کل

.صدور مجوز مورد نظر به مرکز موسیقی ارسال گردد

گردیده اند ظرف مدت شش ماه ـ مراکزي که قبل از تصویب و ابالغ این آئین نامه ایجاد 2تبصره   

اینصورت مجوزهاي صادر شده توسط مرکز موسیقی لغو د در غیرملزم به انطباق با این آئین نامه می باشن

.مجاز تلقی می گرددگردیده و فعالیت اینگونه مراکز غیر

:ـ متقاضی صدور مجوز تاسیس باید داراي شرایط ذیل باشد 3ماده   

؛تابعیت جمهوري اسالمی-1
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؛انایرمتدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی-2

ن؛معتقد به جمهوري اسالمی ایرا-3

؛انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم-4

؛سال 25داشتن سن -5

؛عدم اشتهار به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر-6

؛نداشتن محکومیت کیفري که موجب سلب حقوق اجتماعی گردد-7

و تکثیر آثار موسیقی یدبري تهیه ، تول  داشتن حداقل دو سال سابقه کار فرهنگی و هنري-8

تکثیر آثار آموزشی و قصه براي تهیه ، تولید و   و دو سال سابقه کار تربیتی و آموزشی

؛که به تایید مرکز موسیقی رسیده باشد  کودکان

داشتن حداقل دیپلم متوسطه-9

ط مسئول باید واجد شرایـ درصورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد مدیر عامل و یا مدیر1تبصره   

.دفوق الذکر باشد و مجوز تاسیس به نام شخص حقوقی صادر می گرد

، تولید و تکثیر تهیهـ براي هر شخص حقیقی و یا حقوقی بیش از یک مجوز تاسیس مرکز2تبصره   

.دگرد نمی   آثار صوتی صادر

نامه از تاریخ صدور ـ مهلت متقاضی جهت تاسیس و راه اندازي مراکز موضوع این آئین4ماده   

متقاضی در این مدت اقدام به مجوز موقت از طرف مرکز موسیقی به مدت شش ماه می باشد و چنانچه

.دمجوز صادره از درجه اعتبار ساقط می گردایجاد و راه اندازي و بهره برداري مرکز مذکور ننماید

ردیده راه اندازي گسیس زمانی صادر می گردد که مرکز مذکور در آئین نامهأتبصره ـ مجوز ت  

.دباش

کافی را که مورد تایید ـ متقاضی صدور مجوز باید در محل مناسب و داراي تجهیزات فنی 5ماده   

.دمشخص و معرفی نمایکارشناسان مرکز موسیقی انقالبی باشد به عنوان محل فعالیت خود

چهار سال می صدور به مدت ـ مجوز صادره قابل نقل و انتقال نبوده و اعتبار آن از تاریخ 6ماده   

حداقل یک ماه قبل از پایان مهلت مقرر براي باشد و صاحب پروانه در صورت تمایل به ادامه فعالیت باید

.دتمدید مجوز اقدام نمای
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یید مرکز أکه پس از تـ مراکز موضوع این آئین نامه باید داراي نشان اختصاصی بوده 7ماده   

.دموسیقی به ثبت رسیده باش

اختصاصی مراکز موضوع وي جلد کلیه آثار صوتی باید آدرس ، مشخصات و نشانـ بر ر 8ماده   

.ددستورالعمل مربوطه عرضه شوآئین نامه همراه با شماره مجوز تکثیر مرکز موسیقی درج و طبق

و یا وابسته به دولیت و ـ کلیه مراکز موضوع آئین نامه اعم از موسسات و شرکتهاي دولتی 9ماده   

باشند که در هر مورد و براي هر یک از الب اسالمی و سایر مراکز بخش خصوصی ملزم مینهاد هاي انق

.درا از مرکز موسیقی اخذ نماینآثار صوتی تولیدي و تکثیري خود مجوزهاي الزم

نامه فوت یا محجور ـ چنانچه شخص حقیقی صاحب پروانه تاسیس مراکز موضوع این آئین 10ماده   

یا قیم محجور شخص واجد شرایط ینگونه مراکز موکول است به اینکه واث متوفیادامه فعالیت ا  گردد

.دسیس معرفی نماینأتاین آئین نامه را جهت دریافت پروانه 3مندرج در ماده 

شرایط تعیین و درصورتی که ظرف مدت سه ماه از تاریخ فوت و یا تعیین قیم ، شخص واحد  

مجوزهائی که به تبع آن صادر شده نیز د شد با لغو پروانه ، کلیههوامعذفی نشود پروانه صادر شده لغو خ

.دملغی خواهند ش

، مستعفی یا نامه فوت کردهـ چنانچه مدیر عامل یا مدیر مسئول مراکز موضوع این آئین 11ماده   

 3مدیر جدید واجد شرایط مذکور در ماده جور شود ادامه فعالیت این گونه مراکز موکول به معرفیهم

سه ماه شخص واجد شرایط دیگري به جاي او تعیین ین آئین نامه خواهد بود در صورتیکه ظرف مدتا

، کلیه مجوزهائیکه به تبع آن صادر شده نیز ملغی به لغو پروانه.نشود پروانه صادر شده لغو خواهد شد

.دخواهند ش

این آئین نامه  3ماده ـ در صورتی که شخص حقیقی صاحب پروانه فاقد شرایط مندرج در 12ماده   

.دگردد پروانه وي لغو خواهد ش

یا بازرسان اعزامی از سوي ـمراکز موضوع این آئین نامه مکلف به همکاري الزم با بازرس 13ماده   

.دباشنیا ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسالمی می   مرکز موسیقی و

العمل هاي صادره توسط و دستورـ به تخلفات مربوط به آئین نامه و سایر بخشنامه ها  14ماده   

ارزشیابی مرکز سرود و یک نفر شورائی مرکب از رئیس مرکز موسیقی ، رئیس گروه نظارت و
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یکی از تنبیهات ذیل را اتخاذ خواهند کارشناس انجمن موسیقی رسیدگی خواهد شد و بر حسب مورد

:ودنم

؛تذکر کتبی و اخذ تعهد رسمی-1

؛مدت سه ماه تا یکسالقاضاي صدور مجوز در دست اقدام بهتعلیق رسیدگی به یک یا چند ت-2

؛تعلیق مجوز فعالیت از سه ماه تا یکسال-3

.لغو دائم مجوز فعالیت-4

دئلت و نهادهاي انقالب سسات یا شرکتهاي دولتی و یا وابسته بهؤتبصره ـ در صورتی که متخلف م  

همراه با تصمیمات متخذه گزارش خواهد هاسالمی باشند موضوع به بالترین مقام اجرائی واحد مربوط

.دش

مربوط به آئین نامه را ـ مرکز موسیقی مکلف است دستور العمل ها و فرمهاي شرایط 15ماده   

.دحداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از تصویب و ابالغ تهیه نمای

وابسته به دولت  شرکتهاي دولتی یاسسات وؤـ کلیه مراکز موضوع این آئین نامه متعلق به م 16ماده   

رضه ، تولید و تکثیر آثار صوتی که جنبه عتهیهنهاد هاي انقالب اسالمی در صورتی که مبادرت به

.دمفاد این آئین نامه می باشن، مشمولعمومی دارد باشد به نماید

نسبت به ) مرکز موسیقی(ـ نیروي انتظامی بنا به درخواست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 17ماده   

.دخواهد نموگیري از هرگونه فعالیت غیر مجاز مراکز موصوف اقدامجلو

بخشنامه ها و دستورالعملهاي مغایر ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه ، کلیه آئین نامه ها ، 18ماده   

.دملغی می گرد

ویب به تص 7/7/1379تاریخ تنظیم گردیده و درتبصره 6ـ این آئیننامه در نوزده ماده و  19ماده   

  .تبه عهده مرکز موسیقی اسوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید ، و نظارت بر حسن اجراي آن
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اصالحی  139ماده ) 3(آئین نامه اجرائی تبصره  12دستور العمل موضوع ماده  9 -9

)قانون 139بند ل ماده  معافیت( 17/11/1380مالیات هاي مستقیم مصوب قانون

این دستور العمل به شرح زیر انتشاراتی مطبوعاتی و فرهنگی و هنري موضوعـ تعریف فعالیتهاي  1ماده 

:است

پخش و فروش -فکري و تولید فنیمجموعه فعالیتهایی که در فرایند آفرینش: فعالیت انتشاراتی  -أ 

نیکی عرضه در بازار به دست مصرف کتاب انجام می شود تا به صورت مکتوب و یا الکترو

؛دکننده برس

خبر و اطالع رسانی انتشار و مجموعه فعالیتهایی که در تولید و ااعه: ي مطبوعاتیفعالیت ها  -ب 

نیکی .انواع آن به صورت چاپی الکترعرضه مطبوعات و نشریات شامل روزنامه و مجله یا دیگر

؛دگیربرداري قرار میو یا از طریق رسانه هاي دیگر دردسترس و بهره

، ترویج عرضه و ارزشیابی براي توسعه ارتباطات فرهنگ یی کهمجموعه فعالیتها: فعالیت هنري  -ج 

مبادالت فرهنگی یا براي پر پژوهش و نقد و بررسی آثار فرهنگی و هنري اجراي صحنه اي و

افزایش آگاهی هاي عمومی کردن اوقات فراغت و آموزشهاي فرهنگی و هنري در جهت

؛)، مجامعو بررسی مراسم، نقدجشنواره، نمایشگاهها، مسابقات نظیر(صورت می گیرد 

تکثیر و اجراي صحنه اي ، تولید والقیتمجموعه فعالیتهایی که در فرآیند خ :يفعالیت هنر  -د 

، هنرهاي تجسمی و نمایشینمایش و توزیع آثار سینمایی سمعی و بصري موسیقیایی ، هنر هاي

.دگردو فرهنگی و باستانی انجام می   مرمت و بازسازي آثار تاریخی

تولید کنندگان آورندگان ، ـ هرگونه درآمد حاصل از فعالیتهاي انفرادي و یا جمعی پدید 2ماده   

و حقوقی داراي مجوز از وزارت ، فرهنگی و هنري اشخاص حقیقیمطبوعاتیمحصوالت انتشاراتی،

، توزیع و عرضه می گردد از تولیدو بصريو ارشاد اسالمی که به صورت مکتوب، سمعی فرهنگ 

.لیات معاف استپرداخت ما

در فهرست پیوست ـ درآمد هر شخص حقیقی و حقوقی که مبادرت به فعالیتهاي مذکور3ماده   

اسالمی ذکر شده باشد تا دستور العمل نماید و نامش در مجوز صادره توسط وزرات فرهنگ و ارشاد

.دذیربط ارائه نمایبراي استفاده از معافیت مالیاتی به اداره امور مالیاتی

.دپیوست خواهد بوـ فهرست فعالیتهاي مشمول معافیت این دستور العمل به شرح جدول4اده م  
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مربوط از جهت تسلیم به ـ اشخاص موضوع این دستور العمل مکلف به انجام سایر تکالیف 5ماده   

حسب مورد و کسر پرداخت مالیات موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و یا اظهارنامه

.دبوشخاص ثالث طبق مقررات قانون مالیاتهاي مستقیم خواهندا

از سوي اشخاص موضوع ـ عدم رعایت شرایط و ترتیبات مقرر در قانون مالیاتهاي مستقیم 6ماده   

.دآن سال خواهدشاین دستور العمل در هر سال مالی موجب محرومیت از معافیت مقرر در

مطبوعات می نمایند از ، پخش و فروش کتاب یا نشریات وـ اشخاصی که مبادرت به توزیع  7ماده   

ضمیمه مشمول استفاده از تاریخ اخذ مجوز نسبت به درآمد حاصل از فعالیتهاي موضوع فهرست

.دتسهیالت مقرر در این دستور العمل خواهند بو

ع ل ماده  فعالیتهاي موضوـ مفاد این دستو ر العمل نسبت به درآمدهاي اشخاص مربوط به   8ماده   

به بعد شروع می  1/1/81مالی آنها از که سال 27/11/1380اصالحی قانون مالیاتهاي مستقیم مورخ  139

.دشود جاري خواهد بو

موضوع این دستور العمل هر دو ـ فهرست فعالیتهاي انتشاراتی ، مطبوعاتی ، فرهنگی و هنري 9ماده   

پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعیین همکاري وسال یکبار توسط سازمان امور مالیاتی کشور با 

  .دو اعالم خواهد ش

فهرست فعالیت هاي وزارت ارشاد 9-1جدول

طبقه ردیف

فعالیت

فعالیت هاي مشمولنوع فعالیت

انتشار کتابانتشاراتی1

 ،تحقیق ، تالیف ، ترجمه، تصحیح(نویسندگی 

، صفحه بندي، ویراستاري) گردآوري

، خطاطی، طراحی جلد، بازنویسی حروفچینی ،

نشر کتاب ، پخش و فروش

مطبوعاتی2

تولید و نشر  -  2- 1

خبر و اطالعاات

 - نقد و بررسی خبر  - عکاسی  - لید خبروت

اطالع  - تولید اطالعات  - تفسیر  - خبرگزاري 

لکترونیکی که شامل امکتوب یا  - رسانی 

آگهی و تبلیغات خواهد شد

 - تفسیر و نقد خبر  - گزارشگري- نویسندگی انتشارات  -  2 - 2
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طبقه ردیف

فعالیت

فعالیت هاي مشمولنوع فعالیت

- گرافیک  - عکاسی - روزنامه نگاري یات و مطبوعاتنشر

مدیریت تحریریه  - کاتور مطبوعات کاری

نشر و پخش و فروش نشریات و  - مطبوعاتی

مطبوعات

فرهنگی3

مسابقات  -  3-  1

فرهنگی و هنري

قرآنی و هنري - مسابقات کتابخوانی 

جشنواره هاي - 3-  2

هنگی و هنريفر

مسابقات و نشست ها که  - نمایشگاه  - مراسم 

.به صورت داخلی و بین المللی انجام می گیرد 

نمایشگاه    -3 -  3

فرهنگی و هنري

هنرهاي  - مطبوعات  - نمایشگاه کتاب 

تجسمی

مراسم و  -  3 -  4

مجامع فرهنگی و هنري

نقد و بررسی کتاب و  - شبهاي شعر و ادب 

یادبوده  - بزرگداشت  - سینمایی آثار هنري و 

کنگره ها و سایر نشستهاي - همایش ها - 

فرهنگی و هنري

کتابخانه -  3-  5

هاي عمومی

راه اندازي کتابخانه عمومی و اداره آن را 

.در بر می گیرد 

هنري4

 –تولید  – 4 – 1

توزیع و  –تکثیر 

نمایش فیلم

 -تهیه کنندگی - فیلمنامه نویسی 

 - صداگذاري - دابرداريص - کارگردانی 

تدوین  - طراحی صحنه و لباس - فیلمبرداري

فیلمبرداري  - تدارکات - مدیریت - گري

بهره  - بدل کاري - بازیگري  - جلوههاي ویژه 

 -منشی گري - برداري البراتوار عکاسی 

 - دوبلوري - آهنگساري - مدیریت تولید فیلم 

 –مونتاژ گري  - مستند سازي  - انیمیشن سازي 

دستیار کارگردان و  - رپردازينو- بازیگري 

صدابرداري و نمایش فیلم
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طبقه ردیف

فعالیت

فعالیت هاي مشمولنوع فعالیت

  

 -تولید    - 4 -  2

تکثیر و اجراي صحنه 

پخش و  –اي موسیقی 

فروش آثار صوتی و 

یري.تصو

نوازندگی - تنظیم کننده آهنگ  - آهنگسازي 

ضبط و صداگذاري  - خوانندگی  - شعر  - 

پخش و فروش آثار صوتی - تکنوازي - صحنه

  
تئاتر و    - 4 -  3

نمایش صحنه اي

تهیه  - کارگردانی  - فیلمنامه نویسی 

 - طراحی صحنه  - صدابرداي  - کندگی 

 - مدیریت تدارکات  - بازیگري  - نورپردازي 

روحوضی  - نمایش صحنه اي  - چهره پردازي

 - خیمه شب بازي - تعزیه  - پرده خوانی  - 

سیاه بازي و خیابانی - عروسکی

  
هنرهاي  -  4 -  4

تجسمی

 -مجسمه سازي  - طراحی  - اشینق

  نگارگري

  

آئین نامه تاسیس موسسات ویدئو رسانه ضوابط  2دستور العمل اجرایی تبصره ماده  10-9

معاونت  1/1/1383ـ مصوب  هاي نمایش خانگی توسط موسسات ویدئو رسانه برنامهتامین

سینمایی و سمعی و بصري

ضوابط و مقررات خرید و تأمین برنامه ،وسسات ویدئو رسانهن نامه تاسیس مآئیبا استناد به تبصره ماده دو

.دباشبراي عرضه در شبکه نمایش خانگی به شرح زیر می

قالب قراردادهاي شفاف خرید حقوق نمایش خانگی برنامه هاي ایرانی از تهیه کنندگان در-1

.دشو جام میتعهدات خود انو مرضی الطرفین و در عین پایبندي طرفین قرارداد بر ایفاي به

روز از تاریخ عقد ارسال یک نسخه از اصل قرار داد منعقد در بند یک ظرف حداکثر ده-2

؛قرارداد به اداره کل توسعه و همکاریهاي سمعی و بصري الزامی است
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سسات ویدئو رسانه مؤتوصیه میشود به منظور جلوگیري از بروز هر گونه مشکالت بعدي ،-3

مشخص شدن مالک یا حقوق نمایش خانگی برنامه ، براي قبل از انعقاد قرارداد خرید

؛دبصري استعالم نماینمالکان برنامه ، مراتب را از اداره کل توسعه و همکاریهاي سمعی و

استعالم مالکیت فیلم و پروانه نمایش برنامه هاي شبکه نمایش خانگی عنداللزوم پس از-4

مراکز تابعه معاونت امور سسات وؤان به ماطمینان از عدم بدهی تهیه کننده یا تهیه کنندگ

؛سینمایی و سمعی و بصري صادر می گردد

، تا تعیین امور سینماییدر صورت بدهی تهیه کننده برنامه به موسسات و مراکز تابعه معاونت-5

؛تعویق خواهد افتادتکلیف بدهی از سوي تهیه کننده ، صدور پروانه نمایش به

اداره کل توسعه و برنامه هاي خاص شبکه نمایش خانگی ،به منظور حمایت از تولید -6

صدور (اداريهمکاریهاي سمعی و بصري مساعدت هاي الزم را در زمینه ارائه تسهیالت

:داعمال می نمایبه منظور ساخت و تولید برنامه هاي زیر) معرفی نامه هاي مورد نیاز

؛تولید فیلم هاي بلند داستانی با عوامل حرفه اي سینما  -أ 

؛تولید فیلم هاي داستانی کوتاه  -ب 

؛...تئاتر و، تلهمه سرگرم کننده، آموزشی، مستندتولید هرگونه برنا  -ج 

مقررات عمومی ناظر سسات ویدئو رسانه متقاضی تولید این گونه برنامه ها در چارچوبؤم  -د 

.دبر تولید و اخذ پروانه نمایش مجاز به فعالیت می باشن

به نحو مقتضی از ، حمایت هاي الزمسانه به امور زیرموسسات ویدئو ر در صورت توجه-7

این دسته از سوي اداره کل توسعه و همکاریهاي سمعی و بصري به شرح بندهاي آتی از

؛دسسات به عمل خواهد آمؤم

ی؛نمایش خانگخرید حقوق و عرضه برنامه هاي تولید شده به صورت خاص براي شبکه  -أ 

صوالت نمایش خانگی در محعداد مخاطبین و تیراژابداع و نو آوري در زمینه افزایش ت  -ب 

؛نظام توزیع

نمایش خانگی براي انجام اقدامات موثر و مثبت در زمینه نظام اطالع رسانی در شبکه  -ج 

  .مخاطبین
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به شرط ... ، موسیقی و تهیه و تامین برنامه هاي غیر داستانی ، مستند ، آموزشی ، سرگرمی-8

بر عرضه این گونه مل و رعایت ضوابط و مقررات حاکمرعایت مفاد کلی این دستور الع

.بالمانع استبرنامه ها با کسب مجوز از اداره کل توسعه و همکاریهاي سمعی و بصري

: ، شامل ویدئویی کوتاهمتقاضیان حقیقی و حقوقی پس از اخذ پروانه نمایش برنامه هاي -تبصره  

هماهنگ ، می توانند راسا نسبت به تکثیر و توزیع ،)یایرانی و خارج(آموزشی ) ایرانی و خارجی(مستند 

.آنها اقدام نمایند

برنامه هاي خارجی -ب

مخاطبان با سالیق گوناگون ، موسسات به منظور تنوع بخشیدن به برنامه هاي نمایش خانگی و افزایش -1

ه هاي خارجی جمهوري اسالمی مجاز به عرضه برنامو یدئو رسانه در چارچوب اصول و مقررات دولت

.باشند می

، ملزم هستند نیز فعالیت میکنندسسات ویدئو رسانه اي که در زمینه عرضه برنامه ها ي خارجیؤم -2  

هاي فرهنگی کشور حرکت نمایند و اداره    سیاستدر خصوص مراعات تنوع و کیفیت برنامه ها همسو با

.این گونه موسسات می باشد حسن اجراي عملکردکل توسعه و همکاریهاي سمعی و بصري ناظر

سسات و یدئو ؤکلیه م،فرهنگی کشور در مجامع بین المللیبه منظور حفظ و اعتبار منزلت  -3  

اداره کل توسعه و همکاریهاي . باشند ، موظف به خرید فیلم از منابع و مراجع مطمئن و معتبر میرسانه

.دیان ارائه خواهد دامتقاضاسمعی و بصري مشاوره هاي الزم را در این خصوص به

خارجی را به اداره کل سسات خریدار یک نسخه از مستندات اتباع حقوق و یدئویی فیلم هايؤم -4  

بدیهی است . ویژه اي نگهداري شودتوسعه و همکاریهاي سمعی و بصري قرار داده تا در بانک اطالعات

سط اشخاص حقیقی و حقوقی ی توویدئویدر صورت هرگونه ادعا و تشکیک در مورد مالکیت حقوق

در صورت . هر گونه خسارت احتمالی می باشد، موسسه خریدار موظف به پاسخگویی و پرداختثالث

این زمینه، شوراي پیش بینی شده در ماده شش آئین نامه سسه درؤتکرار تعلل و تخلف عامدانه هر م

.کند تخاذ میتصیم مقتضی را در باره موسسه خاطی ا،سسات ویدئو رسانهؤتاسیس م

ویدئو رسانه بدین سسهؤمیزان عرضه برنامه هاي خارجی درشبکه نمایش خانگی توسط هر م -5  

  :شرح تعیین می گردد
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سسه ویدئو ؤبین مدر صورت لغو قرار داد پیش خرید حقوق نمایش خانگی فیلم ایرانی -1تبصره   

شده نمی باشد و در صورت استفاده تعریفسسه مجاز به استفاده از سهمیه ؤرسانه و تهیه کننده فیلم ، م

.دخواهد شقبل از فسخ قرار داد از سهمیه هاي بعدي موسسه کسر

بررسی جدول به منظور 7و  5ارائه طرح و مستندات الزم در خصوص ردیف هاي  -2تبصره   

.سسه ویدئو رسانه الزامی استؤموضوع توسط شوراي تشخیص ذیربط توسط م

رسانه به شرط وق نمایش خانگی فیلم هاي خارجی بین موسسات ویدئوخرید و فروش حق -6  

نسخه از قرار دادهاي مزبور تنظیم قرار دادهاي شفاف و مرضی الطرفین بالمانع بوده و الزم است یک

.دشو ارسال   همکاریهاي سمعی و بصريحداکثر ده روز پس از عقد قرار داد به اداره کل توسعه و

ملزم به خرید فیلم ایرانی رسانه پس از کسب مجوز ، در ابتداي فعالیت رسمی  سسه ویدئوؤهر م -7  

.دمی باش

حسب رعایت .) …. کوتاه آموزشی ، مستند ، فیلم(عرضه برنامه هاي غیر داستنانی خارجی  -8  

بالمانع است و مشمول مجموعه ضوابط و مقررات حاکم بر نمایش خانگی شبکه نمایش خانگی

.دداد عناوین براي توزیع نمی باشمحدودیت در تع

خود را آغاز کرده اند ملزم فعالیت رسمی 1382موسسات ویدئو رسانه اي که قبل از پایان سال  -9  

.دباشنمی 1383به رعایت مفاد این دستور العمل از ابتداي سال 

سسات ؤمشده از سوي محاسبه رعایت متناسب بین عناوین فیلم هاي ایرانی و خارجی عرضه-10  

همکاریهاي سمعی و بصري انجام و به ویدئو رسانه در مقاطع زمانی شش ماهه توسط اداره کل توسعه و

.دسسات ابالغ می گردؤم

قابلیت  1/1/1383این دستور العمل به تصویب معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري و ازتاریخ   

  .داجرا دار

 تمري به هنرمندان معمر واز کار افتادهشیوه نامه نحوه تعیین وپرداخت کمک مس 11-9

  15/5/1383ـ  مصوب 

از پدیدآورندکان آثار ت فرهنگ وارشاد اسالمی در امر حمایظر به رسالت ومسئولیت وزارت ن  

، ضوابط    ارزنده هنرمندان عزیز کشورقدر دانی از خدمات  فرهنگی وهنري ایرانی واسالمی ودر جهت
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افتاده ومعمر وباز ماندگان آنان به موجب این شیوه به هنرمندان از کارکمک مستمري   ونحوه پرداخت

.دنامه انجام می گرد

  دالئلی از قبیل کهولت سنکمک موضوع این شیوه نامه به هنرمندانی تعلق می گیرد که بنابر-1

خویش نبوده اقتصادي قادر به تأمین حداقل معاش ،عائله مندي ،بیماري ،از کار افتادگی ونیاز          

؛دنکنواز محل دیگري مستمري دریافت

موسیقی، تئأتر،سینما، هنر هاي هنرمندان موضوع این شیوه نامه باید در یکی از رشته هاي شعر،-2

؛دفعالیت باشنسال سابقه 20تجسمی وادبیات داستانی داراي حداقل 

 ریال می) 600,000(ر یانه به هنرمندان حداقل ششصد هزاري ماهتممیزان پرداختی کمک مس-3

؛دباش

این شیوه نامه به بررسی در خواست ها وتعیین مصادیق هنرمندان ومستمري بگیران موضوع-4

؛دنشخیص شوراي ارزشیابی هنرمندان کشور انجام می شو

وزارت فرهنگ وارشاد پس از دریافت ارجاعات معاونت امور هنري 4شده در بند  یادشوراي -5

وضعیت هنرمندان معرفی واجد شرایط ونیز گزارش .هنرمندان می ویا تقاضاهاي مستقیماسال

 ،ارشاد اسالمی استانهاوشده از سوي نهادها وانجمنها ي فرهنگی وهنري ،ادارات کل فرهنگ

کشور مراتب را مورد سسات فرهنگی وهنري ویا معرفی شده از سوي هنرمندان پیشکسوتؤم

؛دمی نمای بررسی ورسیدگی قرارداده وتصمیم الزم را اتخاذ

وراث قانونی وي کمک تعیین شده پس از فوت هنرمند یا تصویب شورا ي مذکور به همسر یا-6

.تکه واجد شرایط دریافت مستمري باشند تعلق خواهد گرف

وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی پیش بینی اعتبار مورد نیاز اجراي این شیوه نامه همه ساله در اعتبارات

تجدید نظر در میزان  .دامور هنري انجام خواهد شاز بالغ از طریق معاونت شده وکلیه پرداخت ها پس

.دوزیر فرهنگ وارشاد اسالمی خواهد بومستمري پرداختی بنا به پیشنهاد شورا وتصویب

فرهنگ وارشاد اسالمی رسید و به تصویب وزیر 15/5/1383بند تنظیم و در تاریخ  8این شیوه نامه در 

  .دصویب الزم االجراء می باشمفاد آن از تاریخ ت
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ـ  آئین نامه تأسیس، شرایط فعالیت و رده بندي سازمان هاي تهیه و تولید فیلم 9 -12

  2/8/1383مصوب 

حرفه اي است که مستلزم تهیه و تولید فیلم در صنعت سینما فرایندي چند وجهی، پیچیده و کامالً

مدیریتی بوده و حوزه هاي فرهنگی، ویژهبرخورداري از دانش، تجربه و مهارت هاي تخصصی و به 

ایران با سابقه طوالنی فعالیت خود که در برخی سینماي. اجتماعی، فنی و اقتصادي را در بر می گیرد

رفته و افتخارات بین المللی را در مجامع و جشنواره هاي موارد از مرزهاي جغرافیایی کشور فراتر

یازمند سامان دهی به وضعیت ساختاري و حرفه اي موجود بیش از پیش نسینمایی نصب خود کرده است

و تولید فیلم در جهت ارتقاي کمی وکیفی آثارسینمایی وپذیرش سهم شایسته تري در سازمان هاي تهیه

.ددر بازارهاي داخلی وجهانی می باشبراي آنها

اي تولید فیلمهاي ه  سازمان آیین نامه حاضر به منظور ارتقاي حرفهاي وافزایش توانایی وکارآیی  

.تبندي وارتقاي آنها تدوین شده اسرده نحوه فعالیت سینمایی و مشخص نمودن شرایط شکل گیري

فصل اول ـ تعریف

وتولید فیلم اطالق می شود که سازمان تهیه وتولیدفیلم به مؤسسات خصوص مرتبط باتهیه -ماده یک

وهمچنین امکانات وسرمایه مادي وانسانی صصتخ تجربه داراي شخصیت حقوقی بوده وبا اتکاء به دانش

کشورافدام به تهیه وتولیدفیلم سینمایی وسایر اشکال خویش در چارچوب ضوابط جاري در نظام سینمایی

.تصویري می نماید

فصل دوم ـ حوزه فعالیت

م از ابتدا تا مراحل ساخت و تولید فیلماده دوـ حوزه فعالیت سازمانهاي تهیه وتولید فیلم، مدیریت بر کلیه

:می گیرد که اهم آن عبارت اند ازمرحله آماده شدن براي عرضه و نمایش را در بر

نویسنده، کارگردان، طراح هنري، : برقرار ارتباط و تعامل حرفه اي با عوامل هنري فیلم مانند-1

براي کار و فعالیت در بستري و جذب و به کارگیري آنان …سازنده موسیقی و غیره

؛در طی فرایند تولیدخالقانه 

: تکنیکی فیلم از قبیلبرقراري ارتباط و تعامل حرفه اي با دست اندرکاران رشته هاي فنی و-2

و متصدیان استودیوها و و نیز کارشناسان …فیلمبرداران، تدوین گران، صدابرداران و غیره

؛البراتوارهاي فنی تولید و پس از تولید
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سازماندهی و مدیریت سرمایه و اعتبارات مورد نیاز و اقدام براي سرمایه گذاري و یا جذب-3

؛فیلمسازيپشتیبانی، مالی و تدارکاتی فرایند تهیه و تولید پروژه هاي

و تولید و کیفیت کار طراحی و برنامه ریزي مناسب و مدیریت و نظارت بر تمامی روند تهیه-4

؛عوامل هنري و فنی تولید

هاي سینمایی و غیر ازمان هاي پخش و توزیع فیلمبرقرار ارتباط و تعامل حرفه اي با س-5

.سینمایی در داخل و خارج کشور

تولید فیلم سینمایی، بدیهی است با عنایت به شرح وظایف عوامل هنري و فنی تهیه و -تبصره  

.دانتخاب عوامل هنري و فنی از طرف کارگردان انجام می پذیر

فصل سوم ـ موضوع فعالیت

:باشدلیت سازمان هاي تولید فیلم به شرح زیر میموضوع فعا -ماده سه

صورت بلند، کوتاه و تهیه و تولید فیلم هاي سینمایی و انواع دیگر محصوالت تصویري به-1

سایر اشکال تصویرسازي مستند در قالب هاي فیلم، ویدئویی، تلویزیونی، چند رسانه اي و

؛رسانیهاي مرسوم جهت مصارف فرهنگی، آموزشی، تفریحی و اطالع

منظور تهیه و تولید سفارش تحقیق نگارش متن و فیلمنامه و یا خرید حقوق این اقالم به-2

؛براساس آنها

مخاطبان داخلی و جمع آوري اطالعات الزم در مورد نیازهاي فرهنگی، هنري و تفریحی-3

؛خارجی از طریق ارتباط با منابع، اشخاص و مؤسسات پژوهشی مربوطه

؛اياندهی هزینه کرد آن با رعایت استاندارهاي حرفهتهیه بودجه و سازم-4

؛همکاري و فعالیت مشترك با طرف هاي داخلی و خارجی-5

فعالیت و توسعه آن بر براي تداوم) کوتاه و بلند مدت(طراحی و برنامه ریزي زمانبندي شده -6

؛اساس استانداردهاي حرفه اي

همکاري و ارتباط با ورد نیاز و یاتالش و برنامه ریزي براي تهیه امکانات و تجهیزات م-7

.اشخاص و مؤسسات مربوطه براي تأمین آنها

فصل چهارم ـ شرایط کلی
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معاونت امور سینمایی و ماده چهارـ سازمان تولید در صورت برخورداري از شرایط زیر از سوي  

:سمعی و بصري مجوز فعالیت دریافت می کنند

؛دیره و مدیر عامل مشخصشخصیت حقوقی رسمی با سهامداران، هیئت م-1

؛فیلمسازينیروي انسانی داراي قابلیت، دانش و تجربه روشن در زمینه-2

با امکانات ) آن باشدکه در مالکیت سازمان یا یکی از سهامداران(دفتر و مکان ملکی مشخص -3

؛متناسب موضوع و حجم فعالیت

؛در این زمینهرهکادر مدیریت آشنا به تهیه کنندگی فیلم و به ویژه مدیر عامل خب-4

.نسبت برنامه ساالنه سازمانسرمایه اولیه مورد نیاز براي فعالیت و نیز قدرت جذب سرمایه به-5

فصل پنجم ـ رده بندي سازمان هاي تولید فیلم

مدیریت خالق سازمان هاي تهیه و به منظور بهره گیري صنعت فیلم سازي و سینمایی کشور از -ماده پنج 

استفاده از قابلیت ها و سرمایه هاي ملی در جهت آوردن بستر رقابتی سالم و حرفه اي و تولید و به وجود

تولید فیلم بر اساس امکانات، تجربه، سابقه حرفه اي، توانایی هاي بهبود و توسعه این صنعت، سازمان هاي

. دي می شوندبرخورداري از سرمایه هاي مناسب مالی و اعتباري در سه گروه رده بنمدیریتی و میزان

تسهیالت و و حجم فعالیت، سطح ارتباطات حرفه اي داخلی و خارجی، نحوه و میزان استفاده ازشرایط

  . سازمان ها تعیین می شوداعتبارات و امتیازات دولتی و غیر دولتی بر مبناي رده کسب شده توسط این

ده بندي و احراز گروه ربدیهی است در صورت ادغام شرکت هاي موجود جهت ارتقاي سطح  

سهام دار این شرکت در صورت عدم شرایط توسط قوانین موجود، چنانچه این شرکت ها و یا اشخاص

، شرکت فوق الذکر با تنزل درجه »داران اصلیخروج سهام«استمرار و حفظ شرایط احراز گروه جدید 

.دمواجه می گرد

سازمان تولیدي گروه یک

بر شرایط عمومی، از شرایط شود که عالوه یک به سازمانی اطالق میسازمان تولیدي گروه  -ماده شش

 :اختصاصی زیر نیز برخوردار باشد

ستانداردهاي کیفی و افیلم سینمایی بر طبق 5توانایی تهیه و تولید متوسط ساالنه حداقل -1

؛یید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیأضوابط مورد ت
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بانکی، سهام سرمایه و یا که به صورت ضمانت(ریال  میلیارد 15تمکن مالی حداقل به میزان -2

؛.)سند ملکی قابل ارزیابی باشد

؛حداقل ده فیلم سینماییبرخورداري از ده سال سابقه کار سازمانی مفید و موفق و تولید-3

مجزا و امکان دارا بودن مکان مناسب براي استقرار واحدهاي مدیریتی و تشکیالتی-4

؛ه هاي سینماییسازماندهی هر یک از پروژ

در امور مالی (دانش و تجربه دارا بودن کادر ثابت نیروي انسانی با ترکیب مدیران برخوردار از-5

تخصصی، پژوهش و توسعه، روابط و اداري، برنامه ریزي و سازماندهی پروژه ها، فنی و

ها، تهیه کنندگی و اجراي پروژه در زمینه هاي(نیروهاي تخصصی  ،)عمومی و اطالع رسانی

؛)دپشتیبانی تولیامور هنري و فنی فیلم و سینما و امور تولید و

خطوط تلفن و فاکس، شامل(برخورداري از امکانات ارتباطی و اطالعاتی کافی و مناسب -6

؛)ارتباطات اینترنتی و سایت ویژه سازمانی

.دارا بودن حساب بانکی ارزي و ریالی-7

:دیک الزامی می باشت مدیرعاملی سازمان هاي گروهدارا بودن شرایط زیر براي سم -ماده هفت

؛سال سابقه تهیه کنندگی فیلم 10حداقل   -أ 

تحصیلی کارشناسی از دانشگاه و مدركدارا بودن دانش و تجربه الزم در زمینه فیلم و سینما   -ب 

جهت مدیران عامل جدید که هاي داخلی یا خارجی یا مدرك تحصیلی معتبر و معادل آن

 .تولید می باشند الزامی استدیریتی در حوزه مدیریت عاملی شرکت هاي تهیه وفاقد سوابق م

سازمان تولیدي گروه دو

نظر توانایی مدیریتی، سرمایه اي شود که از سازمان تولیدي گروه دو به سازمانی اطالق می –ماده هشت 

عالوه بر شرایط عمومی، از دوم قرار داشته و و تجربه کاري نسبت به سازمان تولیدي رده یک در رتبه

:شرایط اختصاصی زیر برخوردار باد

ستانداردهاي کیفی و ضوابط افیلم سینمایی بر طبق 5تا  3توانایی تهیه و تولید متوسط ساالنه -1

؛یید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمیأمورد ت

مایه و یا بانکی، سهام سرکه به صورت ضمانت(تمکن مالی حداقل به میزان ده میلیارد ریال -2

؛.)سند ملکی قابل ارزیابی باشد
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؛فیلم سینمایی5سال سابقه کار سازمانی مفید و موفق و تولید حداقل 5برخورداري از -3

مجزا و امکان دارا بودن مکان مناسب براي استقرار واحدهاي مدیریتی و تشکیالتی-4

؛سازماندهی هر یک از پروژه هاي سینمایی

در زمینه (دانش و تجربه وي انسانی با ترکیب مدیران برخوردار ازدارا بودن کادر ثابت نیر-5

فنی و تخصصی، پژوهش و هاي مالی و اداري، برنامه ریزي و سازماندهی پروژه ها، امور

هاي تهیه کنندگی و در زمینه(، نیروهاي تخصصی )توسعه، روابط عمومی و اطالع رسانی

؛)پشتیبانی تولیدینما و امور تولید واجراي پروژه ها، امور هنري و فنی فیلم و س

خطوط تلفن و فاکس، شامل(برخورداري از امکانات ارتباطی و اطالعاتی کافی و مناسب -6

؛)ارتباطات اینترنتی و سایت ویژه سازمانی

.دارا بودن حساب بانکی-7

 :اشددو الزامی می بدارا بودن شرایط زیر براي سمت مدیرعاملی سازمان هاي گروه –ماده نه 

؛سال سابقه تهیه کنندگی فیلم 5حداقل -1

تحصیلی کارشناسی از دارا بودن دانش و تجربه الزم در زمینه فیلم و سینما و مدرك-2

مدیران عامل دانشگاههاي داخلی یا خارجی یا مدرك تحصیلی معتبر و معادل آن جهت

تولید می باشند و جدیدي که فاقد سوابق مدیریتی در حوزه مدیریت عاملی شرکت هاي تهیه

.تالزامی اس

سازمان تولیدي گروه سه

توانایی مدیریتی، سرمایه اي و شود که از نظر به سازمانی اطالق می 3سازمان تولیدي گروه  -دهماده 

رتبه سوم قرار داشته و عالوه بر شرایط تجربه کاري نسبت به سازمان هاي تولیدي رده دو و یک در

:داصی زیر برخوردار باشعمومی، از شرایط اختص

استانداردهاي کیفی و ضوابط توانایی تهیه و تولید متوسط ساالنه دو تا سه فیلم سینمایی بر طبق-1

  ؛مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

؛میلیارد ریال 5تمکن مالی حداقل به میزان -2

؛فیلم سینمایی3لسال سابقه کار سازمانی مفید و موفق و تولید حداق 3برخورداري از -3
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مجزا و سازماندهی هر یک دارا بودن مکان مناسب براي استقرار واحدهاي مدیریتی و تشکیالتی-4

؛از پروژه هاي سینمایی

دانش و تجربه و نیروهاي دارا بودن کادر ثابت نیروي انسانی یا ترکیب مدیران برخوردار از-5

؛تخصصی در زمینه تولید و پشتیبانی تولید

ارتباطات اینترنتی و خطوط تلفن و فاکس،(ي از امکانات ارتباطی و اطالع رسانی برخوردار-6

؛)سایت ویژه سازمانی

.دارا بودن حساب بانکی-7

:دسه الزامی می باشدارا بودن شرایط زیر براي مدیرعاملی سازمان هاي گروه –ماده یازده 

؛سال سابقه تهیه کنندگی فیلم 3حداقل -1

خارجی و یا مدرك تحصیلی کارشناسی از دانشگاه هاي داخلی یا دارا بودن حداقل مدرك-2

.تحصیلی معتبر و معادل آن براي مدیران عامل جدید

شوراي بررسی امور سازمان هاي تولید فیلم -فصل ششم

تطبیق، احراز صالحیت به منظور بررسی تقاضاها و مدارك مربوط به تأسیس، -ماده دوازدهم  

نیز بررسی فعالیت و تولیدات این سازمان ها ید فیلم و ارتقا یا تنزل رده بندي آنها وسازمان هاي تهیه و تول

استانداردهاي کیفی مورد قبول براي یک دوره دو ساله، شوراي پنج از نظر انطباق با ضوابط و مقررات و

مور سینمایی وید و حکم معاونت اأیو تولید فیلم به شرح زیر و با تکارشناسان تهیه نفره اي متشکل از

:دشو سمعی و بصري براي مدت دو سال تعیین می

سازمان ها انتخاب و پیشنهاد می دو نفر نماینده سازمان هاي تهیه و تولید فیلم که از سوي این  -أ 

  ؛دشون

ارزشیابیسه نفر کارشناس در امور تولید فیلم با پیشنهاد مدیر کل نظارت و  -ب 

صالحیت سازمان هاي تولید ه به هنگام بررسی مواد احرازشوراي مورد اشاره در این ماد-تبصره  

عمومی و اختصاصی مربوط به هر گروه فیلم در صورتی که هر یک از آنها ضمن برخورداري از شرایط

باشد، می تواند بسته به موفقیت و کیفیت تولیدات و تنها فاقد یکی از شرایط مندرج در این آئین نامه

به تائید صالحیت براي قرارگرفتن در گروه مورد تقاضا تصمیم ررسی نسبتفعالیت هاي آن طی دوره ب

.دگیري نمای
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هاي براي بررسی استانداردهاي کیفی فیلم دوازدهمالك شوراي مذکور در ماده  -هماده سیزد  

:تولیدي عبارت اند از

؛میزان توفیق در جذب مخاطب  -أ 

؛میزان توفیق در عرضه و فروش خارجی  -ب 

؛ه و نمایش در بخش هاي اصلی جشنواره هاي داخلی و خارجیپذیرفته شد  -ج 

.میزان توفیق در ارایه جذاب مسایل فرهنگی و عقیدتی  -د 

امتیازات و تسهیالت حمایتی –فصل هفتم 

شرایط مربوط به پروانه ساخت –الف 

-هماده چهارد

ز شوراي مدارك کامل، اسازمان هاي گروه یک بالفاصله پس از ارائه درخواست و تحویل  -أ 

؛دمی کننمربوطه در اداره کل نظارت و ارزشیابی پروانه ساخت فیلم دریافت

کننده حقیقی یا مدیر تولید سازمان هاي گروه یک به شرط رعایت سه عامل اصلی شامل تهیه  -ب 

تولیدات هیچ گونه محدودیتی از نظر خبره، کارگران و مدیر فیلمبرداري مجزا براي هر یک از

؛دفیلمبرداري همزمان فیلم ندارن تعداد تولید و

ساخت ارائه شود همیشه در تقاضاهایی که از سوي سازمان هاي گروه دو براي دریافت پروانه  -ج 

؛داولویت کار بررسی شوراي مربوطه قرار می گیر

صورت همزمان در دست اقدام تولید سینمایی را به 3سازمان هاي گروه دو می توانند حداکثر   -د 

اصلی شامل تهیه کننده حقیقی یا مشروط به این که هر یک از فیلم ها سه عاملداشته باشند، 

؛دداشته باشکارگران و مدیر فیلمبرداري مجزا مدیر تولید خبره،

همزمان در دست تولید داشته سازمان هاي تولید فیلم گروه سه می توانند دو فیلم را به صورت  -ه 

شامل تهیه کننده حقیقی یا مدیر سه عامل اصلیباشند، مشروط به این که هر یک از فیلم ها 

این سازمان ها می توانند پس از . باشندتولید خبره، کارگردان و مدیر فیلمبرداري مجزا داشته

.دتولید فیلم سوم تقاضاي پروانه ساخت کننپایان فیلمبرداري یکی از این دو فیلم براي

اصلی گنجانده شود را تواند در ترکیب عوامل مشخصات مدیر تولید خبره که می -14تبصره ماده   

.داداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت امور سینمایی تعیین می کن
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شرایط استفاده از تسهیالت و منابع حمایتی -ب

حمایتی دولتی براساس رده بندي سازمان اولویت و میزان استفاده از تسهیالت قانونی و منابع –ماده پانزده 

.ر گروه هاي سه گانه می باشدهاي تولید د

در قالب سازمان هاي تهیه و تولید به منظور ترغیب عالقمندان به تهیه و تولید فیلم به فعالیت -تبصره  

هاي باالتر موارد مربوط  ارتقاي درجه سازمانی به ردهموضوع این آئین نامه و تشویق آنها به تالش براي

از تولید فیلم همه ساله از سوي معاونت امور سینمایی و سمعی و  و خاصبه تسهیالت و منابع حمایتی عام

شرایط و روش هاي تخصیص آنها با مشاورت نمایندگان سازمان هاي تولیدي تنظیم و بصري مشخص و

 .شود میاعالم

اسالمی موظفند در مورد موسسات و واحدهاي تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد -ماده شانزده  

اولویت را براساس قرار گرفتن شود یاست هاي دولت به بخش خصوصی واگذار میاموري که طبق س

.ددهنسازمان هاي تولید فیلم در گروه هاي سه گانه قرار

گروه هاي سه گانه در ارتباط سازمان هاي تولید فیلم براساس قرار گرفتن در هر یک از -ماده هفده  

:باشند با موارد زیر از اولویت هاي ویژه برخوردار می

سازمان هاي فرهنگی، معرفی جهت استفاده از تسهیالت، اعتبارات و امکانات مراکز دولتی،-1

؛)ضمانع سرمایه و غیرهبانک، بیمه، صندوق(اجتماعی و اقتصادي و بنگاه هاي اعتباري 

سرمایه گذاري و معرفی جهت همکاري با سازمان ها و مراکز غیر سینمایی متقاضی براي-2

؛ینمافعالیت در س

جمهوري اسالمی با معرفی جهت اجراي مفاد تفاهم نامه هاي مربوط به همکاري هاي مشترك-3

؛سایر کشورها در حوزه فیلم و سینما

مدیریتی در داخل و استفاده از تسهیالت و برنامه هاي پژوهشی و آموزشی فنی، تخصصی و-4

؛خارج از کشور

خارج از کشور مالقات هاي تخصصی دراستفاده از تسهیالت مسافرتی جهت بازدیدها و -5

تولید فیلم و خصوص موارد تخصصی تهیه وهمچنین معاونت امور سینمایی تصمیم گیري در

با همکاري و هنري داخلی و خارجی مرتبط با آن را –تشکیل یا شرکت در مجامع فرهنگی 

.دمشاوره کارشناسی این سازمان ها به انجام می رسان
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هاي تهیه و  از سازماننت امور سینمایی در چارچوب مقررات و ضوابط قانونیمعاو -ماده هجدهم  

مربوط به فیلم و سینما جهت خارجی مؤسساتتولید فیلم در خصوص اخذ نمایندگی از کمپانی ها و 

 .الزم را در اختیار آنها قرار می دهدانجام فعالیت مشترك تهیه و تولید حمایت کرده و مجوزهاي

امور سینمائی که مسئول ارائه وابسته به معاونت مؤسساتبنیاد سینمایی فارابی و سایر  - ماده نوزده  

موظفند بسته به قرار گرفتن هر یک از سازمان خدمات و امکانات به تولید کنندگان فیلم سینمایی هستند

ستفاده این سقف اعتباري خاصی را به صورت ساالنه براي اهاي تهیه و تولید در گروه هاي سه گانه،

.دتحت اختیار خود در نظر بگیرنسازمان ها از خدمات و امکانات

تولید از اعتبارات ساالنه مرتبط معاونت امور سینمایی براي آگاهی سازمان هاي تهیه و-ماده بیست  

اطالعات الزم را تدوین و براي بهره برداري در با بخش فرهنگ و هنر در بودجه عمومی کشور همه ساله

.دتیار این سازمان قرار می دهاخ

تبلیغات و اطالع رسانی سازمان هاي تولیدي عضو گروه هاي سه گانه می توانند -ماده بیست و یک  

پس از اخذ «مراحل ابتدایی تولید فیلممربوط به فیلم هاي خود را با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از

.دآغاز نماین» پروانه ساخت

دگان حقیقی و حقوقی دیگرتهیه کنن –فصل هشتم 

تعیین شده در باال ی که شرایط اختصاصی گروه هايمؤسساتماده بیست و دوتهیه کنندگان حقیقی و 

:فیلم کنندرا ندارند می توانند بر طبق شرایط زیر اقدام به تهیه و تولید

؛دارا بودن منابع مالی و امکانات الزم  -أ 

کل نظارت و ارزشیابیمل اصلی فیلم از سوي ادارهتائید صالحیت حرفه اي تهیه کننده و عوا  -ب 

؛اخذ پروانه ساخت از اداره کل نظارت و ارزشیابی قبل از آغاز تولید  -ج 

.رعایت ضوابط و قوانین رسمی جاري مربوط به تهیه و تولید فیلم  -د 

 مندرج در این آئیناشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در صورت برخوردار شدن از شرایط - 1تبصره

از معاونت امور سینمایی وزارت نامه می توانند مجوز فعالیت در قالب سازمان هاي تهیه و توزیع را

.دفرهنگ و ارشاد اسالمی تقاضا کنن
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ساخت بیش از یک فیلم در تهیه کنندگان موضوع این ماده نمی توانند متقاضی دریافت مجوز -2تبصره

تولید فیلم قبلی و ارایه جهت اخذ پروانه از پاسان مراحلزمان واحد باشند و صدور مجوز فیلم بعدي پس 

.دنمایش امکان پذیر می باش

به  2/8/83تنظیم در تاریخ تبصره پس از 4ماده و  23فصل و  8این آئین نامه در : ماده بیست و سه   

  .دقابل اجرا می باشتصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رسید و از همین تاریخ

  

  2/8/1383ـ مصوب  سیس و فعالیت سازمان هاي پخش و توزیع فیلمأامه تآئین ن 13-9

ضوابط و  25و  1و ماده » اسالمیقانون اهداف و وظایف فزارت فرهنگ و ارشاد« 2ماده  22به استناد بند 

و انجمنهاي فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها، مقررات و آئین نامه هاي اجرائی تاسیس مراکز، کانونها

:گردد تدوین مینامه مذکور با اهداف و شرایط زیرآئین 

یفتعر –فصل اول 

که با اتکا به خصوصی اطالق می شود مؤسساتسازمانهاي پخش و توزیع فیلم به  -ماده یک  

مقررات قانونی در نظام تخصص، دانش، تجربه، امکانات و توانایی هاي خود در چارچوب ضوابط و

سینمایی در سالن هاي نمایش می کنند، و و پخش فیلم هاي سینمایی و غیر سینمایی کشور اقدام به توزیع

مانند (دیگر نمایش و عرضه محصوالت فرهنگی و هنري مؤسساتیا با مشارکت و همکاري سازمان ها و 

، این فیلم ها را براي استفاده مخاطبان به اشکال )و توزیع ویدئويتکثیر مؤسساتشبکه هاي تلویزیونی و 

.عمومی عرضه می نمایندبه صورت مختلف

:تموضوع فعالی –فصل دوم 

سازماندهی و مدیریت بر موضوع فعالیت سازمان هاي پخش و توزیع فیلم، برنامه ریزي، -ماده دو  

سینمایی و غیر سینمایی است و موارد زیر اجراي کلیه مراحل بازاریابی، توزیع، پخش و فروش فیلم هاي

.درا در بر می گیر

فیلم و عقد قرارداد رسمی با و تهیه و تولید مؤسساتتباط و تعامل حرفه اي با سازمان ها و ار-1

توزیع و پخش فیلم به اشکال و آنها براي انجام امور مربوط به معرفی، بازاریابی، فروش،
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مقررات قانونی به صورت روش هایی که جزئیات و محدوده آن در چارچوب ضوابط و

؛شده باشدفین قرار گرفته و در قرارداد مربوطه درجدقیق مورد توافق طر

فیلم مانند سالن ها یا برقراري ارتباط و تعامل حرفه اي با مراکز مختلف عرضه و نمایش-2

نمایش و عرضه فیلم فعالیت و شرکت هایی که در امور مؤسساتمجموعه هاي سینمایی و یا 

هاي خانگی بر طبق ضوابط یع نمایشتکثیر و توز مؤسساتدارند، شبکه هاي تلویزیونی، و 

مرتبط با شکل و و مقررات قانونی مربوطه و براساس قراردادهاي رسمی که جزئیات

؛محدوده همکاري در آن ها مشخص شده باشد

معرفی و اطالع رسانی مربوط برنامه ریزي، سازمان دهی و مدیریت امور بازاریابی، تبلیغات،-3

توأم با نوآوري و خالقیت به رات قانونی و اصول حرفه ايبه فیلم ها براساس ضوابط و مقر

؛رسانی و تبلیغاتیو سازمان هاي اطالع مؤسساتصورت مستقل و یا با همکاري 

تفریحی مخاطبان و مطالعه و گردآوري اطالعت در مورد عالئق و نیازهاي فرهنگی، هنري و-4

اطالع رسانی، تبلیغ و موثر انجام یا سفارش طرح هاي پژوهشی در زمینه اصول و روش هاي

.پخش و توزیع فیلمجذب مخاطب و بکارگیري نتایج حاصله در برنامه ریزي و سازماندهی

؛توزیع و پخشبرنامه ریزي و تدارکات مربوط به آماده سازي و انجام برنامه هاي-5

هر یک از طرف جمع آوري درآمدهاي ناشی از پخش و فروش فیلم ها و محاسبه دقیق سهم-6

قراردادهاي مربوطه و اي ذینفع و پرداخت وجوه آن در شرایط و موعد مقرر بر طبق مفاده

؛ضوابط و مقررات قانونی

آن به طرف هاي ذینفع و تهیه گزارشهاي دقیق مربوط به نحوه و میزان فروش فیلم ها و ارائه-7

؛مراجع صنفی و قانونی ذیربط در مقاطع و مراحل مختلف

جهت ارائه به معاونت امور ساالنه قابل ارزیابی از فعالیت هاي سازمان تهیه گزارشهاي فصلی و-8

.یسینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

شرایط عمومی -مفصل سو

اداره کل نظارت و ارزشیابی در فعالیت سازمان هاي پخش و توزیع فیلم مستلزم اخذ مجوز از -ماده سه

.نامیده می شود» اداره کل«آئین نامه د که در اینمعاونت امور سینمایی و سمعی و بصري می باش
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صورتی امکان پذیر صدور مجوز فعالیت جهت سازمان هاي پخش و توزیع فیلم در -رماده چها  

هیئت مدیره و مدیرعامل مشخص خواهد بود که این سازمان ها از شخصیت حقوقی رسمی و سهامداران،

مجرب و با تجربه، دفتر و مکان مستقل و صی و مدیریتیبرخوردار بوده، و داراي نیروي انسانی تخص

.فعالیت خود باشندمناسب و امکانات و سرمایه متناسب با حجم

عنوان به فعالیت بپردازند سازمان هاي پخش و توزیع فیلم در صورتی می توانند تحت این -ماده پنج  

فیلم هاي غیر سینمایی ده فیلم جدید کنندگان فیلم سینمایی جدید و در مورد پخش 5که ساالنه حداقل 

.باشندرا براي پخش و توزیع در اختیار داشته

و ضوابط و قواعد سازمان هاي پخش و توزیع فیلم ملزم به رعایت اصول حرفه اي -ماده شش  

شروع فعالیت در ارتباط با هر جاري مربوط به حقوق مالکیت فکري و معنوي در کشور بوده و قبل از

فیلم هاي سینمایی یا غیر سینمایی داراي پروانه اند تا قراردد حقوقی معتبري را با صاحبان فیلم موظف

.طرفین به صورت شفاف قید شده باشد را منعقد نمایندنمایش که در آن توافقات و تعهدات

فیلم دو سال بوده و تمدید مدت اعتبار مجوز فعالیت براي سازمان هاي پخش و توزیع -ماده هفت  

بر سازمانهاي پخش و توزیع فیلم که نحوه پس از بررسی و ارزیابی فعالیت ها از سوي شوراي نظامی آن

.هفده آئین نامه ذکر گردیده است، صورت می گیردتشکیل، انتخاب و تعداد اعضاء آن در ماده

دن و یا زیر پا گذاراداره کل نظارت و ارزشیابی می تواند در صورت مشاهده تخلف -ماده هشت  

نماید، برخی از موارد تخلف و اصول حرفه اي موضوع را رسیدگی و درباره سازمان خاطی اتخاذ تصمیم

  :گردد مجازات هاي مربوطه به شرح جدول زیر تعیین می

  

  مجازات تخلفات 9-2جدول 

مجازاتنوع تخلف

  تذکر  -1عدم انجام تعهدات مالی 

اول پس  رفع تعلیق براي بار(تعلیق مجوز فعالیت  -2

  ) از انجام کامل تعهدات مالی

ابطال مجوز در صورت تکرار تخلف -3



نهمفصل 

٢٦٦

پخش و عرضه فیلم فاقد 

مجوز 

  ماهه مجوز فعالیت  6تعلیق  -1

  تعلیق یکساله مجوز در صورت تکرار تخلف  -2

ابطال مجوز در صورت ارتکاب سومین تخلف -3

عدم انجام تعهدات غیر 

مالی مندرج در قرارداد با 

حب فیلم یا سینما صا

  تذکر  -1

  ماهه تا یکساله بسته به مورد  6تعلیق  -2

عدم تمدید مجوز  -3

عدم احراز صالحیت 

تخصصی در عمل توسط 

شوراي نظارت بر 

سازمانهاي پخش و توزیع 

فیلم 

تذکر مبنی بر تقویت توان کارشناسی در مهلت  -1

  ششماهه 

ابطال مجوز پس از اتمام مهلت ششماهه  -2

  

براي تصدي مدیر عاملی دارا بودن یکی از شرایط زیر: شرایط مدیرعامل ماده نه -فصل چهارم  

:دسازمان هاي پخش و توزیع فیلم ضروري می باش

؛پنج سال سابقه مفید و موفق در زمینه بازاریابی، فروش، و پخش فیلم-1

ري و مدیریتی مرتبط با هنحداقل ده سال سابقه موفق کاري در یکی از زمینه هاي علمی، فنی،-2

؛فیلم و سینما

مدرك تحصیلی حداقل مدرك تحصیلی کارشناسی از دانشگاههاي داخلی یا خارجی و یا-3

.معتبر معادل آن و حداقل دو سال سابقه کار در حوزه سینما

به طور همزمان مدیریت مدیرعامل سازمان پخش و توزیع فیلم نمی تواند در عین حال -ماده ده  

.یش از یک شرکت را داشته باشدعامل ب

سازمان، سازمان موظف است در صورت فوت یا استعفا یا حجر مدیر عامل یا رئیس -ماده یازده   

در غیر اینصورت مجوز . اقدام نمایدحداکثر ظرف سه ماه نسبت به معرفی مدیرعامل یا رئیس جدید

.فعالیت باطل خواهد شد

وزیع فیلمفصل پنجم سازمان هاي تخصصی پخش و ت



  مصوبات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

٢٦٧

شرایط عمومی فوق الذکر سازمان هاي پخش و توزیع موضوع این آئین نامه که از -ماده دوازده  

تخصصی خود در یکی از گروه هاي برخوردار می باشند می توانند متناسب با عالقه و ویژگی هاي

لحاظ حرفه اي از  سایر گونه هاي سینمایی که بهکودك و نوجوان، هنر و تجربه، مستند و کوتاه، و یا

توسط معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري به رسمیت مختصات و شرایط ویژه برخوردار بوده و

.تقاضا نمایندشناخته می شوند پروانه تخصصی

موضوع این آئین نامه دریافت پروانه پخش و توزیع تخصصی براي سازمان هاي -ماده سیزده  

تجربه و امکانات متناسب با موضوع اسی و مدیریتی ویژه، و توان،مستلزم برخورداري از نیروي کارشن

.فعالیت می باشد

توزیع فیلم هایی سازمان هاي تخصصی پخش و توزیع موظفند نسبت به پخش و -ماده چهارده  

.برنامه ریزي و اقدام نمایند که متناسب با تخصص آنها باشد

مجوز پخش و توزیع فیلم هاي یلم هاي ساخت داخلمعاونت امور سینمایی عالوه بر ف -ماده پانزده  

مقررات مربوطه و متناسب با موضوع تخصصی این غیر ایرانی داراي پروانه نمایش را مطابق با ضوابط و

.به آنها می دهد) توزیع فیلمسازمان هاي تخصصی پخش و(گونه سازمان ها 

واحدهاي تحت پوشش آن، و ساتمؤسمعاونت امور سینمایی و سمعی و بصري،  -ماده شانزدهم  

برنامه هاي ساالنه سینماي کشور به عالوه بر تسهیالت قانونی و حمایتی کلی که براساس سیاست ها و

اولویت هاي ویژه اي نیز که نوع و میزان آن در سازمان هاي پخش و توزیع تعلق می گیرد، امتیازات و

بصري مشخص خواهد شد را به سازمانهاي تخصصی  سینمائی و سمعی وبرنامه هاي ساالنه معاونت امور

.داختصاص خواهد داپخش و توزیع فیلم

توزیع فیلمصدور مجوز تاسیس و فعالیت و ارزیابی سازمان هاي پخش و -فصل ششم  

صالحیت سازمان هاي به منظور بررسی تقاضا و مدارك مربوط به تأسیس و احراز -ماده هفده  

ضوابط و مقررات و استانداردهاي مورد ارزیابی فعالیت آنها از نظر انطباق باپخش و توزیع فیلم و نیز 

از سوي معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري براي قبول شوراي پنج نفره اي متشکل از افراد زیر که

.دشو کل تشکیل میمدت دو سال منصوب می شوند در اداره

سازمان هاي پخش و به نمایندگی از صنف دو نفر کارشناس امور پخش، توزیع و بازاریابی-1

؛توزیع فیلم
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؛معاونت امور سینماییدو نفر کارشناس امور پخش، توزیع و بازاریابی با انتخاب و معرفی-2

.مدیرکل یا نماینده تام االختیار اداره کل نظارت و ارزشیابی-3

این ماده، افراد  1د بنتا زمان تشکیل صنف سازمان هاي پخش و توزیع فیلم موضوع -کتبصره ی  

.این زمینه فعالیت دارند تعیین می شوندی که درمؤسساتمورد نظر با انتخاب و معرفی مجمع مدیران عامل 

برگزاري جلسات شورا بر چگونگی اداره جلسات و تصمیم گیري در آن ها و ترتیب -دوتبصره   

ید معاونت امور سینمایی می رسد أیه تبطبق آئین نامه داخلی که در نخستین جلسه تهیه و تصویب شده و

.معین می شود

به تصویب وزیر 2/8/1383تبصره در تاریخ 2ماده و  18فصل  6این آئین نامه در  -ماده هجدهم  

  .دباشفرهنگ و ارشاد اسالمی رسیده و از تاریخ تصویب قابل اجرا می

  

بر فعالیت آنها ظارتمیلیمتري و ن 16آئین نامه ایجاد سالنهاي نمایش فیلمهاي  14-9

، به طور کلی مناطقی شهرکها،هاي سینمایی ایرانی در شهرستانها، بخشهادر جهت گسترش نمایش فیلم

میلیمتري و نحوه نظارت برفعالیت آنها برابر 16سیس سالنهاي نمایش فیلمهاي أکه فاقد سینما می باشند ت

:دپذیر میضوابط و مقررات مشروحه زیر صورت

شهرستانها بخش ها و میلیمتري در 16سالنهاي نمایش فیلمهاي  تأسیسزه اولویت اجا-1

؛دشهرکهایی داده می شود که فاقد سینما باشن

صرفاً جهت متقاضیان تبصره ـ صدور مجوز احداث و فعالیت براي این گونه مراکز نمایش فیلم-2

؛دبخش خصوصی صادر خواهد ش

؛ده همکف باشمیلیمتري باید در طبق 16محل نمایش فیلمهاي -3

نظر گرفته می شود باید میلیمتري در 16مساحت زمینی که براي احداث سالنهاي نمایش فیلم -4

اجرایی باید در مرحله به مرحله به ، محاسباتی وتر مربع باشد و نقشه هاي مقدماتیم 26حداقل 

.دفیلم و طرز کار آنها برسآیین نامه سالنهاي نمایش 5ییدکمیسیون بند أت

شود باید حداقل یک از کل مساحت زمین که براي احداث سالن نمایش درنظر گرفته می -هتبصر  

.دسوم آن براي سالن انتظار و امکانات رفاهی منظور گرد
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گنجایش سالن نمایش تعداد درهاي سالن نمایش و درهاي خروجی و عرض آنها با توجه به-5

زمان صورت پذیرد و تاهترین مدتباید داراي این امکان باشد که خروج تماشاگران در کو

؛دم باشأخل به خارج یا از داخل و خارج توگردش درها باید از دا

؛دباشفضاي محل استقرار دستگاه نمایش فیلم از سالن نمایش کامالً مجزا-6

کپسول آتش نشانی و هواکش و 16محل استقرار دستگاه نمایش باید مجهز به دستگاه ریواندر -7

؛داي آزاد باشبا یک دریچه به هو

؛دمتر باش 5پرده نمایش باید حداقل فاصله اولین ردیف تا -8

داراي روکش مناسب باشد صندلیهاي داخل سالن نمایش باید ثابت و داراي پشتی و نشیمن آنها-9

ضمناً باید سالن نمایش . نیاید قرار بگیرد که براي دیدن پرده نمایش اشکالی بوجود   و به نحوي

نحوي که رفت و آمد تماشاگر به و عرضی مناسب با فضاي سالن باشد ه داراي راهروطولی

؛دسهولت انجام گیر

راهرو طولی و عرضی به میلیمتري باید حداقل داراي دو 16ـ سالنهاي نمایش فیلمهاي  1تبصره   

.دسانتیمتر باش 90عرض 

.دشباـ صندلیهاي سالن نمایش باید شماره گذاري شده و داراي ردیف 2تبصره   

؛دسانتی متر باش 90فاصله صندلیها پشت تا پشت نباید کمتر از -10

ة؛ددید تماشاگر نباشنور داخل سالن در هنگام نمایش فیلم باید به نحوي باشد که مانع-11

ة؛دچراغ راهنما باشراهروهاي داخلی و خارجی و سردرهاي ورودي و خروجی باید مجهز به-12

نفر شامل چهار دستگاه 15میلیمتري تا ظرفیت 16هاي سرویسهاي بهداشتی سالنهاي نمایش فیلم-13

ظرفیت نفر اضافه بر 40رو بازاء هو دو دستگاه دستشویی می باشد) مردانه و زنانه( آبریزگاه 

دستگاه آبریزگاه یه روشویی به سرویس فوق الذکر یک دستگاه آبریزگاه و به ازاي هر دو

؛دبهداشتی اضافه می شو

به ارائه غذاهاي سرد می نتظار قسمتی براي بوفه اختصاص یابد فقطادرصورتی که در سالن -14

؛دباشتوانند اقدام نمایند و فروش هر گونه تنقالت غیر مجاز می

در ) هیتر(درتابستان و گرم کننده  )کولر(و امکانات سرکننده ) هواکش(داشتن دستگاه تهویه -15

؛تار الزامی اسانتظزمستان و کپسولهاي آتش نشانی براي سالن نمایش و
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در محل    نظارت و ارزشیابیاستفاده از عکسها و پوسترهاي تبلیغاتی ممهور به مهر اداره کل-16

کار مجاز می  براي اینسالن نمایش و محوطه خارجی آن در تابلوهاي تعیین شده مخصوص

؛باشد

؛باشد) یلیست16( 804/2در سینما براي نصب پالکتهاي تبلیغاتی فیلم بایدتبصره ـ ابعاد سر-17

؛تضروریسنصب جعبه کمک هاي اولیه درخارج از سالن نمایش و در محل مناسب-18

؛مطلقاً ممنوع استفروش و مصرف مواد غذایی و استعمال دخانیات در سالن نمایش-19

فرهنگ و ارشاد اسالمی سانسهاي نمایش فیلم با موافقت اداره کل -گنجایش سالن نمایش-20

؛وداستان تعیین می ش

؛دنفر می باش 260و حداکثر  100حداقل گنجایش سالنهاي نمایش  تبصره ـ-21

ارزشیابی می    اداره کل نظارتمیلیمتري تابع مقررات و ضوابط 16نمایش فیلم   اداره سالنهاي-22

؛دباش

که داراي مجوز از می باشندمیلیمتري فقط مجاز به نمایش فیلمهایی 16سالنهاي نمایش فیلمهاي -23

؛داد اسالمی باشنطرف وزارت فرهنگ و ارش

باید عالوه بر دارا بودن صاحب امتیاز احداث سالن نمایش و مسئول نمایش فیلم و مدیر سینما-24

.دبرسد و شرایط زیر را دارا باشنتایید اداره اماکن عمومی استان صالحیتهاي اخالقی الزم به

؛رعدم اعتیاد به مواد مخد  -أ 

ۀ؛انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم  -ب 

؛لهأسال سن و مت 20حداقل   -ج 

؛هداشتن مدرك تحصیلی دیپلم متوسط  -د 

سینما شغل دیگري داشته ریتیمیلیمتري نباید به جز مد 16مدیران سالنهاي نمایش فیلمهاي   -ه 

.دباشن

غیر اینصورت فرد واجد درصاحب امتیاز می تواند مدیریت سینما را نیز به عهده بگیرد -1تبصره  

.دفی کنشرایط دیگري را باید معر

.مسئولیت قانونی دارندـ مدیران فوق الذکر در قبال کلیه مقررات فیلم و سینما 2تبصره   
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نفر و به  3نفر حداقل 100میلیمتري تا ظرفیت 16سالنهاي نمایش فیلمهاي  لـ تعداد پرسن 3تبصره   

.دشازاي هر یک صد نفر اضافه یک نفر به تعداد فوق اضافه خواهد

؛تداخل سالن انتظار ضروریسکن در دنصب آبسر-25

باشد که در صورت قطع ) اضطراريبرق(سالن نمایش و انتظار باید مجهز به دستگاه منبع برق -26

؛دبرق بتواند روشنایی موقت ایجاد کن

از طرف نمایده ادارات از مراکزي که براي آنها مجوز فعالیت صادر می شود به طور مستمر-27

مناطقی که امکان این امر د به عمل خواهد آمد و برايفرهنگ وارشاد اسالمی استان بازدی

ارگانها و نهادهاي انقالبی مستقر در بصورت مستمر وجود ندارد از افراد مورد اعتماد محلی و یا

صورت عدم وجود فردیا ارگان و یا نهاد رت بر این امر استفاده می شود و دمحل براي نظار

؛دنخواهد شل صادرمورد اعتماد مجوز سالن نمایش در آن مح

صادره در مورد اماکن در صورت تخلف از هر یک از مواد آیین نامه و دستورالعمل هاي-28

مجارند از تعلیق موقت میلیمتري ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 16نمایش فیلمهاي 

ة؛دحداقل یک ماه تا شش ماه تا لغو پرونه فعالیت اقدام نماین

مقررات مربوط به سالنهاي ضوابط و اجرايها موظف اند در حسن مقامات انتظامی شهرستان-29

  .داسالمی همکاري نماینمتري با ادارات کل فرهنگ و ارشاد میلی 16هاي  نمایش فیلم

  

سسات تکثیر حامل هاي دیجیتالؤضوابط فعالیت م 15-2

مل فیلم، شا(مجاز به تکثیر آن دسته از آثار و محتوا واحد ها و مراکز تکثیرکننده تنها-1

می باشند که داراي پروانه انتشار یا پروانه تکثیر از ...) اي و موسیقی، نرم افزار، بازي رایانه

  ؛فرهنگ و ارشاد اسالمی باشدمرجع ذیربط در وزارت

ارائه اصل پروانه انتشار یا مجوز تکثیري که به نام متقاضی می متقاضی تکثیر اثر باید شخصا با-2

م تکثیر مراجعه نموده و پس از احراز هویت توسط واحد تکثیر، ذیل فرزباشد به واحد یا مرک

؛دمهر و امضا کن شخصاًااعالم وصول ر
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اثر درج شود به نحوي که نام واحد یا مرکزتکثیر کننده حامل باید بر روي استمپرهر

.دباشپس از تولید حامل، بر روي نسخ تکثیر شده قابل مشاهده

تکثیر، موظف است نسبت به تکمیل فرم اعالم وصول در نده پس ازواحد یا مرکز تکثیر کن-3

؛ددیجیتال اقدام نمایسامانه نظارت بر تکثیر حامل هاي

هفته فرمهاي اعالم وصول را به همراه یک نسخه از هرواحد یا مرکز تکثیر کننده موظف است-4

متقاضی تکثیر که از اثر تکثیر شده و درخواست رسمی تصویر مجوز انتشار اثر و یک نسخه

به مرکز توسعه فناوري اطالعات و رسانه هاي دیجیتال شامل تعداد سفارش تکثیر می باشد،

؛دارسال کن

ت مادي و معنوي آثار در جهت حفظ حقوق مالکیواحد یا مرکز تکثیر کننده موظف است-5

ه توسط هر کامل را به عمل آورده و محتواي ارائه شد، از آثار دریافتی حفاظتمطابق قانون

؛دندهمتقاضی را در اختیار دیگران قرار

کد اختصاصی خود را با هماهنگی مرکز توسعه واحد یا مرکز تکثیر کننده موظف است-6

 Mirrorفرهنگ و ارشاد اسالمی بر رويفناوري اطالعات و رسانه هاي دیجیتال وزارت

؛ده درج نمایحامل خام و پرشدتمامی دستگاههاي خود اعم از دستگاههاي تولید

هستند نسبت به رعایت مفاد این ابالغیه و سایر ضوابط و واحد ها و مراکز تکثیر کننده موظف-7

فناوري اطالعات و رسانه هاي دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد دستورالعمل هاي مرکز توسعه

سان و عمل آورده و در تمامی مراحل همکاري الزم را با کارشنااسالمی اقدامات الزم را به

؛دفناوري اطالعات و رسانه هاي دیجیتال به عمل آورنبازرسان مرکز توسعه

هاي دیجیتال بدون اخذ مجوز فعالیت از مرکز توسعه هر گونه فعالیت در زمینه تکثیر حامل-8

. دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ممنوع می باشدفناوري اطالعات و رسانه هاي

  .دتحت پیگرد قانونی قرار می گیرنمربوطهمتخلفین بر اساس قوانین 
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سیاست هاي حوزه نمایش خانگی شبکه ویدیویی 16-9

ترین پدیده هی ارتباطی، جاي هم اینک رسانه هاي مربوط به حوزه نمایش خانگی به عنوان یکی از مهم

.دکشور باز کرده ان ، صنعتی و صنفیخود را در حوزه هاي فرهنگی، اجتماعی

فرصت دشواري هاي حضور در ن و توام با صرفه به اینگونه رسانه ها ، هم زمان با کاهشدسترسی ارزا

کاالهاي نمایش خانگی را  ، شمار کاربراننمایشبیرون از خانه و نیز فراوانی و کیفیت و کار آمدي ابزار

.دکن ، افزون میهز زمان

ورود و توزیع غیر  ،صدور،داشتخانگی، طبعاً زمینه هاي بر استقبال گسترده از محصوالت نمایش  

دلیل تسلط اقتصادي و صنعتی برخی ، بهرا فراهم آورده است و از دیگر سون محصوالت آقانونی 

ون ، بدحصوالت و افزایش روز افزون تقاضام؛ عرضه وسیعي تولید کننده بر بازار رسانه هاکشورها

.تار نمایش خانگی را دامن زده استجارت آث قانونی، تحرك غیررعایت حقوق معنوي و مادي آثار

، توزیع و تولید و تکثیردر کنار چنین وضعیتی ، تعداد صاحبان حرف، مشاغل که در کار تأمین ،  

، گسترده شده و میشود که مخاطبفروش محصوالت نمایش خانگی اند در پی افزونی تقاضاي جامعه

.دنیاز به سازماندهی و حمایت دارن

اسالمی که مجري بند امور سینمایی و سمعی و بصري وزارت فرهنگ و ارشاد، معاونت از این رو  

، سیاست هاي نمایش خانگیت قانون تشکیل وزارت متبوع است به منظور حمایت و نظارت بر حوزه

ر چارچوب وظایف و ذیر بط انتظار دارد دخود را بشرح زیر اعالم میدارد و از کلیه دستگاههاي محترم

.داجرا آن را اعمال نماین، همکاري و هماهنگی الزم براياختیار ات خویش

  :ناهداف کال –بخش اول 

؛فراغت مخاطبانتوسعه شبکه نمایش خانگی در جهت غنی سازي بخشی از اوقات-1

؛نیازهاي مخاطبانحمایت ازتامین برنامه هاي مناسب به منظور پاسخگویی به-2

؛شبکهترش کمی و کیفیافزایش زمینه هاي ایجاد اشتغال از طریق گس-3

؛خانگیبهبود زمینه هاو شرایط اقتصادي براي تولید محصوالت نمایش-4

؛رشد فناوريبهبود و ارتقاي کیفیت عرضه محصوالت نمایش خانگی با توجه به-5

امور اجرایی به بخش حفظ و اعمال نقش حمایتی و نظارتی دولت و واگذاري نقش تصدي و-6

؛غیر دولتی
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؛ق قانونی کلیه فعاالن عرصه نمایش خانگیحمایت از حقو-7

.نمایش خانگیکاهش نقش و فعالیت شبکه غیر رسمی علنی و غیر علنی در شبکه-8

:یسیاست هاي اجرای -بخش دوم

تولید -الف

؛حمایت از تولید برنامه هاي ویدیویی-1

؛هاي ویدیوییایجاد انگیزش و فضاي رقابتی سالم بین تولید کنندگان برنامه-2

اعالم شده در معاونت حمایت خاص از تولید موضوعاتی که منطبق با سیاست هاي تعریف و-3

.امور سینمایی وسمعی و بصري

مینأت -ب

؛دخانگی مجاز می باشواردات قانونی فیلم خارجی به داخل کشور براي عرضه در شبکه نمایش-1

حق سینمایی بالمانع جز خرید کلیه حقوق پخش و نمایش عناوین خارجی به صورت یکجا به-2

تابع قوانین و مقررات ) خانگیغیر نمایش(بدیهی است بهره برداري از سایر حقوق پخش . است 

؛دمربوط می باش

.دخاص می شوبراساس آئین نامه مصوب حمایت مؤسساتاز خرید حقوق داخلی توسط -3

عتوزی -ج

؛زمینه سازي جهت کاهش قیمت محصول-1

؛نقاط کشوررضه محصوالت نمایش خانگی در اقصیحمایت از گسترش شبکه ع-2

؛حمایت از اطالع رسانی و تبلیغات در شبکه نمایش خانگی-3

، بازاریابی و اطالع رسانیکمک به بهره گیري از شیوه هاي نوین و کار آمد در زمینه هاي-4

؛فروش محصوالت نمایش خانگی

؛بین المللیی وحمایت از گسرتش نظام و عرضه محصوالت به بازارهاي خارج-5

؛خارجی و داخلیتالش در جهت ثبت و حفظ حقوق مالکیت مادي آثار در بازارهاي-6

؛حمایت از احداث فروشگاه هاي زنجیره اي و نمونه-7

.نمایش خانگیکمک به ایجاد استقرار نظام قانونمندي صنفی عرضه محصوالت-8
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توزیع نقش و مسئولیت –د 

نقش بخش دولتی -1

؛و ابالغ اهداف کالن و سیاست هاي شبکه نمایش خانگی کشو تعیین-1-1  

فعالیت در عرصه نمایش تهیه ، ابالغ و نظارت بر اجراي آیین نامه ها و مقررات الزم براي -2-1  

؛خانگی و صدور مجوزهاي فعالیت

یژه در نمایش خانگی به واعمال حمایت هاي الزم در کلیه زمینه هاي قانونی مربوط به عرضه -3-1  

؛استزمینه هایی که دچار کمبودها ، مشکالت و موانع رشد و توسعه

نمایش خانگی از طریق تمهید و اجراي راه کارها و اقدامات الزم براي ارتقا و گسترش شبکه -4-1  

؛سیاستگذاري و تقنین و اجراي آنها

محورهاي مربوط به تعیین و تعریف شاخص هاي کمی و کیفی و استاندارد سازي در کلیه -5-1  

.فعالیت در عرصه نمایش خانگی

غیر دولتی بخش -2

توزیع بر طبق مقررات و موازین تصدي و اجراي در تمامی زمینه هاي مربوط به تولید ، تامین ، تکثیر ،

.دباش توسط بخش غیر دولتی مجاز می

تعاریف و اصطالحات –بخش سوم 

مالکانه قابل واگذاري از سوي مالک فیلم به مؤسسات عبارتست از حقوق" حقوق نمایش خانگی -1

»خانگیویدئو رسانه به منظور تکثیر برنامه در فرمت هاي مختلف قابل عرضه در شبکه نمایش

تهیه و تولید -2

داستانی و غیر داستانی ویژه شبکه منظور از تهیه و تولید هر گونه عملیات مرتبط با تولید برنامه هاي

در فرایند . داستانی و غیر داستانی ایرانی و خارجی میباشد و نیز تهیه و تامین برنامه هاي نمایش خانگی

هاي شبکه نمایش خانگی ، عملیاتی نظیر خرید حقوق ویدیویی و آماده سازي تهیه و آماده سازي برنامه

الب هاي نمایشدوبله ، صداگذاري و مستر سازي تا آماده شدن براي تکثیر برنامه در قفنی ، ترجمه

.دگیر صورت می.... و VCD-DVDخانگی به شکل
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پس از اخذ عملیاتی فنی است که طی آن برنامه اي قابل عرضه در شبکه نمایش خانگی:تکثیر -3

خارج از کشور ضبط یا پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شکل نسخه هایی در داخل یا

در شبکه نمایش خانگی را خواهد دي مناسب و محصول مربوطه قابلیت عرضهتولید گردیده و یا بسته بن

.تداش

فرمت هایی از محصوالت قابل استفاده در خانه با اشکال مختلف ا عم از :محصوالت نمایش خانگی -4

DVE-VC - VHS  دباش می.... و.  

تبلیغات و فروش محصوالت ي ،به مجموعه فعالیت هایی که در زمینه بازار یابی ، انباردار :توزیع -5

 کشور صورت میگیرد ، گفته مینمایش خانگی تا دسترسی مخاطب به محصول در داخل یا خارج از

.دشو

تکثیر و به مجموعه اي از اجزاي دست اندر کار در زمینه هاي تهیه و تولید، :یشبکه نمایش خانگ -6

.دگرد توزیع محصوالت نمایش خانگی مجاز اطالق می

در یع براي برنامه هاي داستانی، غیرداستانی و تکثیر و توز مجوزي است :یپروانه نمایش خانگ -7

در وزارت شبکه نمایش خانگی که از سوي اداره کل ذیربط معاونت امور سینمایی و سمعی و بصري

  .دفرهنگ و ارشاد اسالمی صادر می شو

  

ضوابط "سسات و یدئو رسانه ؤم تأسیسآئین نامه  )4(دستورالعمل اجرایی ماده  17-9

  "ویدئورسانه مؤسساتبهره برداري از و تأسیس

و بهره برداري از  تأسیس، چگونگیسسات ویدئو رسانهؤم تأسیسآئین نامه مصوب  )4(به موجب ماده 

.دشو سسات فوق در این دستور العمل تبیین میمؤ

ضوابط -الف 

شرایط متقاضی -1
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؛تابعیت جمهوري اسالمی ایران  -أ 

؛حسن شهريو تائید مراجع ذیربط و برخورداري از ريپیشینه کیفء نداشتن سو  -ب 

؛سال سن 27داراي بودن حداقل   -ج 

؛)آقایانبراي( انجام خدمت وظیفه عمومی یا ارائه برگ معافیت دائم   -د 

تخصصی و تجارب کافی داشتن حداقل مدرك تحصیلی لیسانس و یا داشتن صالحیت علمی و  -ه 

 6موضوع ماده ( مربوطه فعالیت موسسه ویدئو رسانه حسب تشخیص شوراي متناسب با موضوع

؛)آئین نامه

؛با شبکه نمایش خانگیسال سابقه فعالیت موثر در حوزه هاي کاري مرتبط 2داشتن حداقل   -و 

مداخله کارکنان دولت شامل عدم اشتغال و رابطه کاري و استخدامی با مراکزي که قانون منع  -ز 

.دحال آنها می شو

فرد دریافت . میشود متقاضی فردي است حقیقی یا حقوقی که پروانه فعالیت بنام وي صادر-1

چنانچه صاحب . میگرددکننده مجوز فعالیت بعنوان صاحب امتیاز موسسه ویدئو رسانه شناخته

یا باالترین مقام مسئول اجرایی در مدیر عامل. امتیاز اجرایی موسسه مربوطه را بعهده نداشته باشد

؛درا دارا باش1ن موسسه نیز ملزم است شرایط گفته شده در بند آ

عرضه و پخش نظیر فروشگاه متقاضیانی که داراي سابقه کار فرهنگی و هنري بوده و یا امکانات-2

در اولویت نسبت به بقیه متقاضیان بزرگ و مدرن و شبکه توزیع در حد قابل قبولی داشته باشند

؛دگیرن قرار می

راي شوراي تشخیص رسی شرایط متقاضیات و قبول یا رد تقاضاي ارائه شده بامسئولیت بر-3

؛دآئین نامه خواهد بو 6موضوع ماده 

ت به و سپس مجوز فعالی، موافقت نامه اولیه صادر میشوددر صورت تائید در خواست متقاضی-4

؛دگرد باشد اعطا میشوراي تشخیص که قابل تمدید میصورت موقت یکساله بنابر نظر

سسه از ؤدرزمان فعالیت مد زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجازنناظران و نمایندگان رسمی و-5

؛دمحل و فعالیتی که در آن انجام میشود بازدید کنن

ویدئو رسانه ، هر  مؤسساتبه منظور اثبات و توانایی مالی و حسن مدیریت دست اندرکاران-6

العمل مربوط به ضوابط تامین اس دستورموسسه در طول دوران مجوز فعالیت می بایست بر اس



نهمفصل 

٢٧٨

بطور میانگین ماهیانه دو عنوان فیلم برنامه هاي نمایش خانگی اقدام نماید و در طول هر سال

؛دسینمایی تکثیر و توزیع نمای

 مؤسساتفعالیت اینگونه در غیر اینصورت به درخواست دبیر شوراي تشخیص در مورد ادامه-7

.دتصمیم متقتضی اتخاذ خواهد ش

نظارت و ارزیابی -ب

صالحیت متقاضیان و نیز ویدئو رسانه مرجع احراز مؤسسات تأسیسآئین نامه  6به استناد ماده -1

؛دشوراي تشخیص می باشفوق مؤسساتنظارت ارزیابی عملکرد و نحوه برخورد با تخلفات 

ر داد منعقده قرا توجیهشوراي تشخیص هرگونه تخلف ، کم کاري، تقض عامدانه و نیز غیر قابل-2

دوره هاي زمانی مورد رل فنی و هنري محصوالت عرضه شده د، کیفیت نازبا مالکان فیلم

مورد بر اساس گزارش را حسب مؤسسات، نقض مقررات و بخشنامه هاي ابالغی توسط ارزیابی

، تعطیلی موقت موسسه مجوز، تعلیققرار داده و به اخطار شفاهی کتبیشورا مورد رسیدگی دبیر

و   شورا توسط مدیر کل توسعهتصمیم. ال و یا لغو مجوز مبادرت می ورزدسه ماه تا یکساز 

؛شودهمکاریهاي سمعی و بصري ابالغ می

قوانین مجازات اسالمی هرگاه عمل ارتکاتب موسسه ، عناوین تخلف و جرائم پیش بینی شده در-3

، پرونده موضوع به از بررسیس، پدارا باشد ماًأجزایی کشوري را تو و سایر مقررات و قوانین

موسسه و یدئو رسانه جلوگیري مراجع صالح قضایی احاله و تا صدور حکم قطعی از فعالیت

؛خواهد شد

شرایط مندرج در این دستور  سسه ویدئو رسانهؤهرگاه صاحب امتیاز یا باالترین مقام اجرایی م-4

سسه یا شرکت موظفند ؤت مدیره مأهی،هد یا استعفا کند و یا فوت نمایدالعمل را از دست بد

ماه فرد و  2بصري گزارش داده و در مدت موضوع را به اداره کل توسعه و همکاریهاي سمعی و

تواند پروانه  در غیر اینصورت شوراي تشخیص می. داجد شرایطی را به آن اداره کل معرفی نماین

  .دسسه را لغو کنؤفعالیت م
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قی برگزیدگان فرهنگی و هنري مطبوعاتی به مکه آئین نامه ضوابط تشرف تشوی18-9

معظمه

و کلیه دست اندرکاران امور پیرو بیانات مقام معظم رهبري و به منظور تشویق هنرمندان ، نویسندگان

.تتبصره مورد تصویب قرار گرف 2ماده و 9فرهنگی و هنري و مطبوعاتی آئین نامه اي به شرح زیر در 

.تصویب قابل اجراساین آئین نامه از تاریخ ت

افراد و زمانبندي اجرا ، تعیین تعیین افراد مشمول آئین نامه ، مرجع رسیدگی و افدام ، نحوه اتنخاب

.اعضاي ستاد

:افراد مشمول این آئین نامه عبارتند از - 1ماده   

؛...و، نمایشی و سینماییهنرمندان هنرهاي تجسمی، سرودهاي انقالبی  -أ 

؛...، صحافان و، مترجمان ، شعرانشر از قبیل مولفان ناشرانادمین نویسندگان و خ  -ب 

در زمینه ارتقاء دست اندرکاران و محققات امور فرهنگی ، هنري که خدمات ارزنده اي  -ج 

؛دفرهنگ و هنر ایران اسالمی داشته باشن

خبرنگاران ، نویسندگان و دست اندرکاران امور تبلیغاتی  -د 

فرهنگی ،  ،معاون امور هنري، مطبوعاتی :زتادي است مرکب ااین آئین نامه س مجري - 2ماده   

.سینمایی

.خواهد شدبودجه مورد نیاز از محل اعتبارات معاونتهاي ذي سهم تامین - 3ماده   

.سال استبراي هرسهمیه هر معاونت به نسبت مساوي از سهمیه کلی تعیین شده - 4ماده   

گزینش هنرمندان یا اهل قلم لعمل هایی که معاونت برايهر یک از آئین نامه یا دستورا - 5ماده   

.دباید به تصویب ستاد برسد ننن آئین نامه به آن استناد می کدرخصوص اجراي مفاد ای

نهایی ستاد طی مراسم ویژه اعالم اسامی برگزیدگان و اهدا امتیاز همه ساله پس از تصویب -6ماده   

.داي توسط هر معاونت انجام می گیر

.به حج نرفته باشنددر صورت احراز شرایط مساوي اولویت با افرادي است که تاکنون -7ده ما  

مطبوعاتی براساس معرفی انتخاب مدیران و دست اندرکاران امور فرهنگی و هنري و -8ماده   

.انجام می شود)1پیوست شماره(معاونتهاي ذیربط و دستورالعمل اجرایی 
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نفر سهمیه عمره براي 75نفر سهمیه حج تمتع و  5هر سال حداکثر براي هر معاونت  -1تبصره   

.در نظر گفته شده استانتخاب مدیران و دست اندرکاران امور فرهنگی و هنري و مطبوعاتی

شرایط تخصصی در مورد کلیه شرایط مربوط به گزینش هنرمندان اهل قلم به استثناء -2تبصره   

.تاجراسنگی و هنري و مطبوعاتی قابلمدیران و دست اندرکاران امور فره

در زمان تعیین شده را درصورتیکه هریک از برگزیدگان بنا به هر دلیلی امکان تشرف -9ماده   

  .دتعلق گیرنداشته باشد این امتیاز فقط می تواند به بستگان دروجه اول وي

  

وظایف موضوع قانون اهداف و  آئین نامه اجرایی کمکهاي هدایتی و حمایتی 19-9

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ـ تعاریف 1ماده 

وزارت فرهنگ و ارشاد کلیه کمکهایی است که در راستاي اهداف و وظایف :الف ـ هدایت و حمایت

و حقوقی واحدها و نهادهاي فرهنگی و اسالمی و به منظور تسریع در تحقق برنامه هاي آن به افراد حقیقی

، مطبوعات و نشریات، خبرنگاران، روزنامه نگارانکمک مالی به :دمانن. دهنري انجام می پذیر

، انجمنهاي فرهنگی و هنري ن هنرهاي نمایشی و تجسمی و سینمااندرکارا، هنرمندان و دستنویسندگان

ویت و گسترش زبان و ادبیات فارسی، برگزاري مطبوعاتی و نیز کمک مالی در جهت تقو سینمایی و

توسعه ، تولید فیلم سینمایی و کمک بهاره هاي فرهنگی و هنري و سینمایینو، نمایشگاهها و جشممراس

، اماکن نمایش فیلمسالنهاي   توریسم و صنعت جهانگردي درداخل و خراج از کشور و توسعه و تجهیز

.دفرهنگی و هنري و مساج

و به صورت کتاب کلیه تولیدات فرهنیگ مکتوب و رسمی کشور که :ب ـ نشریات و مطبوعات

.دمطبوعات در داخل و خارج از کشور منتشر می شون

یا ترجمه در روزنامه ها یا شخصی است که بطور حرفه اي به کار نویسندگی :یج ـ نویسنده مطبوعات

.دارشاد اسالمی باشمجالت مشغول بوده و داراي پروانه رسمی از وزارت فرهنگ و

موسسه رسمی داراي پروانه امر ه ، خبرگزاري و یافردي است که به نمایندگی از روزنام: د ـ خبرنگار

.دجمع آوري خبر اشتغال دار
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تخصص نظري یا عملی داشته فردي است که به صورت رسمی در یک یا چند رشته هنري: هـ ـ هنرمند 

.دباش

که توسط افراد واجد شرایط براي عبارت است از هرگونه تشکیالتی: ـ انجمن فرهنگی، هنري، سینماییو 

.دمی گرد تأسیسفعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی و هنري و سینمایی

، هنري و مطبوعاتی مکانی است که براي نمایش و عرضه رسمی محصوالت فرهنگی: ز ـ نمایشگاه

.مربوطه تشکیل می شود

تجسمی و ) ، موسیقیتئاتر(مراسمی است که به منظور نمایش و عرضه هنرهاي نمایشی: ح ـ جشنواره

.دبرپا می شو) سینما و ویدئو(هنرهاي تصویري 

و انجام فعالیتهاي فرهنگی مرکزي است که به موجب مقررات بمنظور تمرکز :ط ـ مکان فرهنگی و هنري

.دمی شو تأسیس، هنري یا سینمایی 

فهرست اسامی افراد حقیقی و ـ ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها مکلفند همه ساله 2ماده 

دریافت کمک دارند به وزیر فرهنگ و ارشاد این آئین نامه را که استحقاق 1قوقی مندج در ماده ح

.داسالمی اعالم نماین

 ، همسو با اهدافبه نحوي، نویسندگان و خبرنگاران دیگر کشورها کهنشریات، مطبوعات -تبصره

.دمی باشن آئین نامه، مشمول کمکهاي موضوع اینانقالب اسالمی فعالیت می نمایند

ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می تواند هر سال مبلغی را به صورت کلی و جزئی براي کمک  3ماده 

.دطرف وي پرداخت نمای یید وزیر یا مقام مجاز ازأتاین آئین نامه با 2به افراد و نهادهاي مندرج در ماده 

وزارتخانه از وزیر یا مقام مجاز ن ذیربطپیشنهاد پرداخت کمک توسط معاونان ، مدیران و مسئوال -تبصره

.داز طرف ایشان انجام می پذیر

استانها باید به تایید مدیران کل هزینه هاي انجام شده از محل کمکهاي موضوع این آئین نامه در -4ماده 

.دبرسفرهنگ و ارشاد اسالمی و در مرکز به اطالع وزیر

اشخاص موضوع این آئین (ذینع  اردیکه بصورت مستقیم بهپرداخت هاي موضوع آئین نامه در مو -5ماده 

گیرد همانند  ساً توسط وزارتخانه انجام میأمواردیکه رانجام می شود با رسید دریافت کننده و در) نامه

رعایت قوانین و مقرات مربوطه همراه با اسناد و مدارك مثبته به هزینه هاي  سایر هزینه هاي وزارتخانه با

.دی شومقطعی منظور
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مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کمکهاي موضوع این آئین نامه با توجه به موافقت نامه هاي -6ماده 

  .دصورت می گیر

  

  صدور مجوز ساخت سینما و مجموعه هاي فرهنگی، سینمایی و تجاري20-9

نتخاب زمین مورد فرهنگی، سینمایی باید پس از امتقاضی احداث سالنهاي نمایش فیلم و مجموعه هاي

مدارك ذیل را با » نامه سالن هاي نمایش فیلم و طرز کار آنهاآیین«نظر با ابعاد و متراژ و شرایط

  د،دبیرخانه اداره کل نظارت و ارزشیابی تحویل دهدرخواست کتبی خود به

مایش فیلم و نظر یا سند قابل قبول کمیسیون بند دو آیین نامه سالن هاي نتصویر سند مالکیت زمین مورد

  ،آنهاطرز کار

  ،4× 3عکس  -

  ،مربوطهزمین مذکور ممهور به مهر شوراي منطقه 12000کروکی و نقشه -

  ،تصویر از همه صفحات شناسنامه -

نقشه یاد شده مبنی بر تغییر ندادن کاربري زمین از ساخت به سینما تعهد نامه کتبی متقاضی درهامش - 

  به محلی دیگر

  ،اك تحصیلی متقاضی احداث سینمآخرین مدرتصویر-

  ،تصویر کارت پایان خدمت- 

  د،گیر تکمیل سه برگ پرسشنامه که دراختیار متقاضی قرار می- 

  .اساخت سینمتحویل طرح توجیهی- 

  .است» یکدرجه«و » زممتا«اکنون اولویت باپروژه هاي ساخت سینماهاي -تذکر

  :مراحل اجراي صدور مجوز

پرسشنامه ها از سوي متقاضی ودادن اطالعات الزم درباره فوق و تکمیلپس از تحویل مدارك    *

آیین نامه سالن هاي «  2اعضاي کمیسیون بند ... نمایش، درجه سینما و موقعیت زمین، ظرفیت سالن

از زمین مورد نظر بازدید و درصورتی که شرایط و موقعیت مکانی معرفی» نمایش فیلم وطرز کار آنها 
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کل فرهنگ و ارشاد ه ادار» پروانه فعالیت مرحله اول«درج در آیین نامه یادشده باشد، ایط منشده برابر شر

  .داسالمی استان، صادر و به متقاضی تحویل می شو

طی مراحل فوق موظف است حداکثر ظرف مدت پنج ماه یک دوره کامل از نقشه متقاضی پس از  

ختمانی، محاسبات فنی، نما و تزیینات ونیز سایرجزئیات سا :اجرایی ساختمان را شاملها و طرحهاي

کل نظارت و آیین نامه ذکر شده، به دبیرخانه اداره 5اطالعات مورد الزم، براي طرح درکمیسیون بند 

  .دارزشیابی تحویل ده

فیلم و طرز کار آنها، متشکل از کارشناسان آیین نامه سالن هاي نمایش 5اعضاي کمیسیون بند   

وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی استانداري، آتش نشانی، خبره شهرداري،

را بررسی و درصورت ضمن امضاي نقشه ها، صورت جلسه اي تنظیم ونیروي انتظامی، نقشه هاي مذکور

  .ددهن را به متقاضی تحویل میمی کنند ویک نسخه از آن

فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها در کلاداره کل نظارت وارزشیابی درتهران و اداره هاي   

را ممهور به  5هاي تأیید شده از سوي کمیسیون بند شهرستانها، با توجه به موارد فوق یک نسخه از نقشه

  .دکنن ساختمانی، به شهرداري منطقه مربوطه ارسال می مهر اداره براي صدور پروانه

فرهنگ و ارشاد اسالمی استانها در درتهران و اداره هاي کل اداره کل نظارت و ارزشیابی  

را ممهور به  5موارد فوق یک نسخه از نقشه هاي تأیید شده از سوي کمیسیون بند شهرستانها، با توجه به

  .دکنن اداره براي پروانه ساختمانی به شهرداري منطقه مربوطه ارسال میمهر

، که بعد از تأیید)ی مرحله دومموافقت اصل(ماه پس از صدور پروانه مرحله دوم 8مدت چنانچه در  

ساختمانی گیرد، متقاضی عملیات صورت می 5نقشه هاي ساختمانی واعالم نظر کارشناسی کمیسیون بند 

  .دشو میپروژه مذکور را شروع نکند پروانه هاي مرحله اول و دوم از درجه اعتبار ساقط

... فنی، آکوستیک وتجهیزاتیپس از پایان عملیات ساختمانی و تکمیل و تجهیز سینما و نصب   

ا به اداره کل پروژه مذکور ر) کارپایان(متقاضی باید گواهی شهرداري منطقه، مبنی بر پایان ساختمانی

تحویل دهد تا هماهنگی الزم براي بازید کمیسیون بند )در شهرستانها اداره کل استان(نظارت و ارزشیابی

سالن نمایش، به دبیرخانه اداره کل نظارت وارزشیابی صدور پروانه صورت گیرد و در صورت تأیید 5

  .دتحویل ده



نهمفصل 

٢٨٤

اطفاي حریق از ساختمان سینما بازدید می کنند و تجهیزات فنی و ایمنی و 5اعضاي کمیسیون بند   

مقررات و ضوابط وموارد را بررسی می کنند درصورت تطبیق با نقشه هاي تأیید شده قبلی، رعایت دقیق

تجهیزات و مراعات صورت نبود نقص درمه سالن هاي نمایش فیلم، طرز کار آنها،آیین ناطروحه درم

سپس سینما را مطابق شرایط اعالم شده در آیین نامه  کنند، جلسه تنظیمی قبلی ایمنی محل را تأیید می

جلسه اي تنظیم می کند ویک نسخه از آن از سوي اداره کل مذکور درجه بندي می کنند، صورت

  .دشو سینما ابالغ میرزشیابی به مالکنظارت و ا

صدور پروانه سالن نمایش فیلم و بهره اداره کل نظارت و ازرشیابی، پس از طی مراحل فوق، براي  

  .دکن برداري از آن اقدام می

و ماده  30همه مجوزهاي ساخت سینما بر اساس مفاد آیین نامه تبصره 1378سال گفتنی است از  

400صندلی کم تر و از 180م توسعه صادر می شود و ظرفیت این سالن ها نباید ازبرنامه سوقانون 161

.دصندلی بیشتر باش

  :مدارك الزم

براي فرد واجد شرایطی که بدین منظور از تقاضاي کتبی مالک سینما مبنی بر صدور کارت مدیریت

  .داداره کل تحویل بده مشروحه ذیل که باید به دبیرخانهشود به انضمام مدارك جانب او معرفی می

  ؛هنظام وظیفه یا معافیت پزشکی فرد معرفی شدتصویر برگه پایان خدمت-

  ؛هشدتصویر آخرین مدرك تحصیلی فرد معرفی-

  ؛هبرگ نداشتن اعتیاد و نداشتن سوء پیشین-

  ؛34شش قطعه عکس برقی جدید -

عمومی نیروي اکنتأیید صالحیت فردي و اخالقی مدیر معرفی شده از سوي اداره نظارت برام-

  ؛لذیانتظامی و نیز مدارك الزم براي تمدید کارت مدیریت سینما به شرح

  ؛دداده شوتقاضاي کتبی مالک سینما به انضمام مدارك ذیل به دبیرخانه اداره کل تحویل-

  ؛راز مدی 4× 3قطعه عکس برقی جدید  دو-

  .صادر شده در قبلاصل کارت مدیریت سینما-

  .ثر دو ماهحداک: زمان گردش کار
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٢٨٥

استانهاي کشور، با توجه به اختیارات تفویض شده، در اداره هاي کل فرهنگ گفتنی است این امر در

  .دگیر اسالمی استانها صورت میو ارشاد
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٢٨٧

پروانه  و و صدورئوید  نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالید آیینتغییرات صورت گرفته در 

   17مصوب هیأت وزیران نمایش

وزارت  1361.8.8مورخ  62.3422به پیشنهاد شماره  بنا 1361.12.4هیأت وزیران در جلسه مورخ  -1

ویدیو و صدور پروانه نمایش آنها را به شرح زیر  نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالید ارشاد اسالمی، آیین

  .تصویب نمودند

هاي  نامه هرگونه فیلم، نوار ویدیو و اسالید به اندازه و نوار ویدیو در این آیین ـ مقصود از فیلم 1ماده    

  .باشد داستانی، مستند و آموزشی می هاي کوتاه، متوسط و طوالنی اعم از مختلف و زمان

شود  هاي عمومی به نمایش گذاشته می ها و نوارهاي ویدیو که در سینماها یا سالن کلیه فیلم- 2ماده    

داراي پروانه نمایش فیلم از اداره کل نظارت و  گیرد باید به هر نحو در معرفی استفاده از عموم قرار میو یا 

ا ادارات تابعه ست وزارت ارشاد یدرخوا درصورت تخلف به باشد و سالمی مینمایش وزارت ارشاد ا

  .عمل خواهد آمد طریق نیروهاي انتظامی جمهوري ایالمی از نمایش آن جلوگیري بهها از شهرستان در

هاي عمومی و عرضه یا فروش آنها در بازار فروش  نمایش هرگونه فیلم در سینماها و سالن - 3ماده    

    .ممنوع است که نهایتاً متضمن نکات مشروحه زیر باشد در سراسر کشور

انکار یا سست کردن اصل توحید و دیگر اصول دین مقدس اسالم و یا اهانت به آنها به هر شکل -1

؛طریق که باشد و

  ؛دین مقدس اسالم نفی یا تحریف و یا مخدوش کردن فروع

  .باشد با روحانی عضو هیأت نظارت می 2و  1تشخیص موارد مربوط به بندهاي  -تبصره

 ولی (و مقام رهبري  )السالم علیهم(ـ اهانت مستقیم و یا غیر مستقیم به پیامبران الهی و ائمه معصومین  3

  ؛الشرایط هبري و مجتهدان جامعیا شوراي ر) فقیه

  ؛ـ هتک حرمت مقدسین و مقدسات اسالمی و سایر ادیان شناخته شده در قانون اساسی 4

ها از هر رنگ و نژاد و زبان و قوم و انکار مالك برتري که تقوي است و تحریک  ـ نفی برابري انسان 5

  ؛اختالف نژادي و قومی و یا استهزا و تمسخر آنها

                                                            
17

  .فصل پنجم همین مجموعه می باشداین بخش مربوط به اولین مصوبه هیأت وزیران مندرج در  



٢٨٨

  

  ؛مخدوش نمودن ارزش واالي انسانـ نفی یا  6

هیأت نظارت موظف است ضوابط نحوه حضور زن را به طوري که با کرامت انسانی زن مغایرت  -تبصره

اعم از ایرانی و خارجی را تعیین و در اختیار  ها نداشته باشد با توجه به ضوابط شرعی در کلیه فیلم

  .ر دهدهاي خارجی قرا سازندگان داخلی و واردکنندگان فیلم

  ؛ـ اشاعه اعمال رذیله و فساد و فحشا 7

هاي کسب درآمد از طرق نامشروع  ـ تشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیادهاي مضر و خطرناك و راه 

  ؛مانند قاچاق و غیره

ـ کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادي بیگانگان که مغایر با سیاست نه شرقی نه غربی جمهوري  9

  ؛استاسالمی ایران 

  

ها  هایی که متضمن آشنا کردن بیننده به آداب، رسوم و فنون اقوام، ادبیات، هنر و صنایع ملت فیلم -تبصره 

سازي و یا  هاي گوناگون فیلم و تکنیک هاي مختلف طبیعی، جغرافیایی و علوم انسانی و محیط

ه شرطی که از اهداف استثماري و کننده قوه تفکر و سرگرم کننده و یا آموزنده و نظایر اینها باشد ب تقویت

  .توانند پروانه نمایش دریافت دارند نکنند می استعماري پیروي

ـ بیان و یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سو استفاده بیگانگان قرار  10

  ؛گیرد

ه نحویی که موجب ناراحتی بیننده هایی از جزییات قتل و جنایت و شکنجه و آزار ب ـ نشان دادن صحنه 11

  ؛یا بدآموزي گردد

هاي خاص و جهت تماشاگران مخصوص  تواند در محل هاي علمی، آموزشی و پژوهشی می فیلم -تبصره

  .به معرفی نمایش گذاشته شوند

  ؛ـ بیان حقایق تاریخی و جغرافیایی به نحوي که موجب گمراهی بیننده شود12

ات ناهنجار اعم از آن که ناشی از نقص فنی یا غیر آن باشد به نحوي که ـ نشان دادن تصاویر و اصو 13

  ؛سالمت تماشاگر را به خطر اندازد



  

٢٨٩

  

هایی که از ارزش تکنیکی و یا هنري نازلی برخوردار بوده و یا ذوق و سلیقه و پسند  ـ نمایش فیلم 14

  ؛تماشاگران را به انحطاط و ابتذال بکشد

  

یرانی به کشورهاي دیگر به منظور فروش یا اجاره و یا شرکت در فستیوال هاي ا ـ صدور فیلم 4ماده  

  .باشد مستلزم صدور پروانه مخصوص می

ـ جهت بررسی و اظهارنظر در مورد نمایش هرگونه فیلم و صدور پروانه نمایش یا درنظر گرفتن  5ماده 

ها و اطالعات الزم پیرامون  صصرعایت تخ نامه هیأتی متشکل از افراد زیر با توجه به مقررات این آیین

فیلم و سینما به پیشنهاد حوزه معاونت سینمایی و تصویب وزیر ارشاد اسالمی از بین افراد زیر تعیین و به 

  .گردد نظارت تشکیل می نام هیأت

  ؛ـ یک نفر روحانی آشنا به مسایل هنري 

  ؛م و سینماـ سه نفر داراي بینش سیاسی، اجتماعی اسالمی و آشنا به مسایل فیل 

  ؛ـ یک نفر کارشناس امور فیلم و سینماي داخلی و خارجی 

  .یک نفر از اداره کل نظارت و نمایش سمت دبیري هیأت را به عهده خواهد داشت -تبصره

نامه داخلی به وسیله هیأت تهیه و تنظیم  گیري و اعتبار آن توسط آیین ـ رسمیت جلسه و نحوه رأي 6ماده  

  .شاد به مرحله اجرا در خواهد آمدو با تصویب وزیر ار

هاي مختلف مربوط به  تواند از کارشناسان متخصص رشته ـ هیأت نظارت در صورت لزوم می 7ماده 

  .موضوع فیلم براي مشاوره از آنان دعوت به عمل آورد

یص نامه تشخ ـ در صورتی که حذف یا تغییرات در فیلم یا قسمتی از آن که مغایر مفاد این آیین 8ماده 

تواند پروانه  هاي مورد نظر می اصالح قسمت اي به محتوا و تکنیک فیلم مذکور پس از داده شده لطمه

  .نمایش دریافت نماید

نامه موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت  ـ در صورتی که فیلمی طبق این آیین 9ماده   

. را توسط شوراي عالی نظارت بنماید دتواند تقاضاي بازبینی مجد به رأي صادره معترض باشد می

  توانند در شوراي عالی نظارت مطرح گردند که در هیأت نظارت به اتفاق آرا مردود شناخته  هایی می فیلم



٢٩٠

  باشدنشده

توانند تقاضاي بازبینی در هیأت نظارت  هاي ایرانی بعد از اصالح فیلم خود می دارنده فیلم-1تبصره    

  .را بنماید

  

تواند  در صورتی که فیلم از لحاظ شرایط و مقتضیات زمان مردود شناخته شود دارنده فیلم می -2تبصره  

موجبات عدم صدور پروانه فیلم خود را براي  پس از کسب اطالع از اداره نظارت و نمایش مبنی بر رفع

  .بازبینی مجدد ارایه نماید

  .شوند ر ارشاد اسالمی تعیین میـ اعضاي شوراي عالی نظارت از افراد زیر با حکم وزی10ماده 

  ؛االختیار ایشان ـ معاونت سینمایی وزارت ارشاد اسالمی یا نماینده تام 

  ؛ـ یک نفر نماینده به معرفی وزیر کشور و تأیید وزیر ارشاد اسالمی 

  ؛ـ یک نفر نماینده به معرفی شوراي عالی تبلیغات و تأیید وزیر ارشاد اسالمی 

بدون حق رأي و به عنوان پاسخگوي مسایل شوراي بازبینی در جلسات شرکت  ـ رییس شوراي بازبینی 

  ؛کند می

  .تواند در کلیه احکام صادره توسط هیأت نظارت تجدیدنظر نماید شوراي عالی نظارت می -1تبصره  

  .رأي شوراي عالی نظارت قطعی است -2تبصره  

نظران جهت مشاوره دعوت به عمل  حبتواند از صا شوراي عالی نظارت در صورت لزوم می -3تبصره 

  .آورد

  .مدیر کل اداره کل نظارت و نمایش سمت دبیري شوراي عالی را به عهده خواهد داشت -4تبصره  

هاي دولتی در جلسه بازبینی مورد نیاز باشد  در صورتی که حضور نمایندگانی از نهادها و ارگان -5تبصره  

  .باشد ی نماینده خود میموظف به معرف ی نهاد مربوطهبا دعوت قبلی از طرف وزیر ارشاد اسالم

ـ مدت اعتبار پروانه نمایش فیلم از تاریخ صدور دو سال است فیلم براي تمدید اعتبار پروانه به 11ماده  

  .قرار گیرد مجددنامه باید مورد تصویب  ترتیب مذکور در این آیین

انه نمایش تبر خواهد بود به استثناي نقاطی که در پروـ پروانه نمایش فیلم براي تمام نقاط کشور مع12ماده 

  .گردد قیدمی

ـ متقاضی پروانه نمایش فیلم باید کلیه اطالعات و مشخصات مربوط به فیلم مورد تقاضا را در 13ماده  



  

٢٩١

شود قید کرده و همراه با  اختیار او گذاشته می هایی که از طرف اداره کل نظارت و نمایش در نامه پرسش

  .ت و نمایش ارایه نمایدرا به اداره کل نظار) دوبله فارسی و یا زبان اصلی (امل فیلم نسخه ک

شود اعم از  هایی که نشان داده می ـ شماره و تاریخ صدور پروانه نمایش فیلم در مورد فیلم14ماده    

ي واضح و صداآن به طور خوانا نوشته و با  هاي ساخت داخل یا خارج باید روي فیلم و همراه عنوان فیلم

  .رسا گفته شود

هاي عمومی به  دار در سینماها و سالن هاي پروانه هاي کوتاهی که جهت معرفی فیلم ـ فیلم15ماده   

  .شندنظارت و نمایش با شوند باید داراي مجوز الزم از اداره کل نمایش گذاشته می

وزارت ارشاد اسالمی ـ هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از اداره کل نظارت و نمایش 16ماده    

صدور پروانه به تقلب و فریب متشبث  مبادرت به نمایش فیلم یا اسالید و ویدیو بنماید و یا براي تقاضاي

شود و یا اطالعات و مدارك مرهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف 

صالح حذف  ع صدور پروانه از طرف مراجع ذيهایی که در موق الحاق و افزودن صحنه قسمتی از فیلم یا

نمایش خود از متن خارج کرده  هایی از فیلم را در موقع تقاضاي صدور پروانه شده اقدام نماید و یا صحنه

ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوي از  و این صحنه

نامه تخلف نمایند گذشته از این که براي تخلف در هر مورد به موجب  آیین این انجام در اجراي مقررات

صورت تکرار تخلف عالوه  شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در قوانین جاري مملکتی تعقیب می

  .نده فیلم لغو خواهد شدبر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش ده

نامه صادر شده  آیین د و ویدیو که تا تاریخ تصویب اینش فیلم و اسالیـ هرگونه پروانه نمای17ماده    

                                                                                                                          .باشد تا پایان مدت معتبر است

  وزیر نخست -میرحسین موسوي                                                                                       

وزارت  1364.3.1مورخ  8.319به پیشنهاد شماره  بنا 1364.6.3هیأت وزیران در جلسه مورخ  -1.2

 "اطالعات و جهانگردي "وزارت ارشاد اسالمی  قانون تأسیس) د (ماده ) ي(ارشاد اسالمی و به استناد بند 

نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها موضوع  آیین 1353مصوب 

  :هیأت وزیران را به شرح ذیل تکمیل و اصالح نمودند 61.12.9مورخ  60566شماره  مصوبه

  ؛یابد تبدیل می "شوراي بازبینی "به  "هیأت نظارت "نامه عبارت  هاي آیین در تمام مواد و تبصره - 1

 6 - 5نامه به ترتیب به مواد  آیین 17و  16و  15و  14و  13و  12و  11و  10و  8و  7و  6و  5و  4مواد  - 2



٢٩٢

  ؛یابد تغییر می 19 - 18 - 17- 16 - 15 - 14 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 -  7 -

  .گردد نامه اضافه می به آیین 4اي به شرح ذیل به عنوان ماده  ماده - 3

هاي سیاسی و فرهنگی از نمایش فیلمی که داراي  تواند بنا به ضرورت ینمایی میمعاونت س - 4ماده    

مجدداً اجازه نمایش صادر ) صورت امکان در (پروانه نمایش است جلوگیري نموده و پس از رفع موانع 

  .بنماید

ل از عبارت و قب "هیأتی "در سطر دوم پس از کلمه  "متشکل از افراد ذیل "نامه عبارت  آیین 6در ماده  -4

.گردد حذف می "با توجه "

  

.گردد نامه به شرح ذیل اصالح می آیین 6تبصره ماده  - 5

یک نفر از اداره کل نظارت و نمایش بدون داشتن حق رأي سمت دبیري شورا را به  - 6تبصره ماده   

ام وظیفه البدل انج مذکور به عنوان علی عهده داشته و در صورت عدم حضور هر یک از اعضاء شوراي

  .نماید می

  .گردد نامه به شرح ذیل اصالح می آیین 7ماده  - 6

نامه داخلی خواهد بود که توسط  گیري و اعتبار آن به موجب آیین رسمیت جلسات و نحوه رأي - 7ماده 

  .آید اسالمی به مرحله اجرا در می شوراي بازبینی تهیه و تنظیم و با تصویب وزیر ارشاد

و قبل از  "مورد نظر "پس از کلمه  "و بازبینی شوراي مربوطه و تأیید آن "نامه عبارت  آیین 8در ماده  - 7

  ؛گردد اضافه می "تواند می  "فعل 

  ؛یابد تغییر می "کسب مجوز "کسب اطالع به عبارت  "نامه عبارت  آیین 10ماده  2در تبصره  - 8

  .دگرد نامه اضافه می آیین 10به شرح ذیل به ماده  3تبصره  - 9

شوند بنا به درخواست مدیر کل نظارت  فیلمهاي ایرانی که در شوراي بازبینی مردود شناخته می - 3تبصره 

جهت بازبینی مجدد به شوراي عالی نظارت ارجاع  توانند و نمایش و تأیید معاونت امور سینمایی می

  ؛گردند

  .ددگر آن حذف می 4نامه به شرح ذیل اصالح و تبصره  آیین 11ماده  - 10

شوراي عالی نظارت متشکل از افراد زیر و با حکم وزیر ارشاد اسالمی منصوب  - 11ماده    

  :گردند می



  

٢٩٣

  ؛االختیار وزیر ارشاد اسالمی نماینده تام -الف  

  ؛معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد اسالمی -ب 

  ؛معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد اسالمی -ج 

  ؛ارشاد اسالمی معاونت امور هنري وزارت -د  

مدیر کل نظارت و نمایش وزارت ارشاد اسالمی که ضمن حق رأي سمت دبیر جلسه را خواهد  -ه 

  .داشت

  .گردد نامه به شرح ذیل اضافه می آیین 12اي به ماده  تبصره - 11

ید با تأی (به دلیل عدم امکانات فنی و مواد خام  "فیلم "چنانچه پس از صدور پروانه نمایش  -تبصره    

مدت مذکور به مدت اعتبار پروانه نمایش  نمایش عمومی آن به تعویق افتد) مدیر کل نظارت و نمایش

.گردد افزوده می

 13نامه افزوده گردیده و ماده  با یک تبصره به شرح ذیل به آیین 13اي به عنوان ماده  ماده -   

  .یابد نامه تغییر می آیین 15نامه قبل به ماده  آیین

هایی که جهت بازبینی و صدور پروانه نمایش براي نمایش درآمدن در سینماهاي  فیلم - 13ماده    

  .دقیقه کمتر باشد 75نمایش آنها نباید از  شود مدت زمان کشور به اداره کل نظارت و نمایش ارائه می

آن  در صورتی که نمایش فیلمی توسط شوراي بازبینی بالمانع تشخیص داده شود و مدت زمان -تبصره  

                                                                                                                             .همراه یک فیلم کوتاه باشد دقیقه باشد نمایش فیلم مذکور باید به 80لغایت  75بین 

   وزیر نخست -میرحسین موسوي                                                                                   

 1377.12.13مورخ  1.2919.10.2399به پیشنهاد شماره  بنا 1377.3.20هیأت وزیران درجلسه مورخ   -3

قانون اهداف و وظایف فرهنگ وارشاد اسالمی مصوب  )1(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به استناد ماده 

  :نمود تصویب  1365

واصالحیه 1361مصوب  -نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها  آیین 

    :شود به شرح زیر اصالح می - 1364آن مصوب 

 "میلیمتري 16یا  35سینمایی کوتاه و بلند  "عبارت "هرگونه فیلم  "پس از عبارت ) 6(در متن ماده  -

 9نفر و حداکثر  5حداقل  "عبارت "ارشاد اسالمی  وزیر فرهنگ و "س از عبارتشود همچنین پ فزوده میا

  . شود افزوده می) 2(و متن زیر به عنوان تبصره ) 1(به عنوان تبصره ) 6(گردد و تبصره ماده  اضافه می "نفر



٢٩٤

ــره     ــیاب     -2تبصـ ــارت و ارزشـ ــل نظـ ــخیص اداره کـ ــه تشـ ــا بـ ــینمایی   بنـ ــت سـ ــد معاونـ ی و تأییـ

هـــــاي ســـــمعی و بصـــــري در چـــــارچوب  شـــــوراي بـــــازبینی فـــــرآوردهبصـــــري  -و ســـــمعی

ــن ــه       ایـ ــالید و رایانـ ــدیویی، اسـ ــاي ویـ ــایش فیلمهـ ــه نمـ ــدور پروانـ ــراي صـ ــه بـ ــکیل  آییننامـ اي تشـ

  .خواهد شد

  توانند درشوراي عالی نظارت مطرح گردند که به اتفاق  فیلمهایی می "عبارت  

  . گردد حذف می) 10(از ماده  "آراء در شوراي بازبینی مردود نشده باشند

  .شود آن می) 4(به شرح زیر اصالح و تبصره ذیل جایگزین تبصره ) 11(متن ماده   

اعضاي شوراي عالی نظارت متشکل ازافراد زیر است که به پیشنهاد معاون سینمایی  -11ماده    

  . شوند منصوب می بصري تعیین و باحکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی -وسمعی 

  ؛اس امور فرهنگی و سینماییسه نفر کارشن.1

  ؛دو نفر فیلمساز معتبر به پیشنهاد خانه سینما.2

   ؛یک نفر نماینده شوراي بازبینی.3

  . مدیر کل نظارت و ارزشیابی که ضمن حق رأي سمت دبیر جلسه را بر عهده خواهدداشت .4

مور سینمایی، درغیاب نمایندگان خانه سینما، دو نفر فیلمساز معتبر به انتخاب معاون ا -4تبصره    

  .شوند سمعی و بصري جایگزین می

  . شود به شرح زیر اصالح می) 12(ماده  -4

سال است و تمدید پروانه نمایش بدون  2مدت اعتبار پروانه نمایش فیلم از تاریخ صدور  -12ماده    

اداره نظارت وارزشیابی بازبینی مجدد  گیرد مگر در مواردي که تشخیص بازبینی مجدد صورت می

  . روري باشدض

  . گردد حذف می) 16(از قسمت انتهاي ماده  "و باصداي واضح و رسا گفته  "عبارت  -5

  یس جمهورئمعاون اول ر -حسن حبیبی                                                                                         

مورخ  1.11868نهاد شماره نا به پیشب  1382.5.19هیأت وزیران در جلسه مورخ -5

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 1382.5.12

  :تصویب نمود ایران جمهوري اسالمی



  

٢٩٥

  

، اسالید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها و اصالحات بعدي  نامه نظارت بر نمایش فیلم آیین

و  1364.6.19مورخ  6570، شماره 1361.12.9مورخ  60566هاي شماره  ،موضوع تصویبنامه آن

  :شود به شرح زیر اصالح می 1377.4.9هـ مورخ 19426 ت21581. شماره

  ؛شود حذف می " اداره کل نظارت و نمایش"عبارت ) 2(در ماده  -الف 

  ؛شود حذف می " میلیمتري 16یا  35کوتاه و بلند "عبارت ) 6(در ماده  -ب 

  ؛شود حذف می " اداره کل نظارت و ارزشیابی"عبارت ) 6(ماده  )2(در تبصره  -پ 

  ؛شود حذف می " اداره کل نظارت و نمایش"عبارت ) 18(در ماده  -ت 

 جمهور معاون اول رییس -محمدرضا عارف                                                                     



٢٩٦

الزامات ساماندهی فعالیت هاي اصلی حوزه فیلم و سینما                                           

  



  

٢٩٧

مقدمه 

پیوست حکم انتصاب اعضاء محترم  5هاي فرهنگی در اجراي بند کارگروه مدیریت کالن دستگاه

مبنی بر تعیین ساز و کارهاي هماهنگی و ساماندهی دستگاه ) 15/2/1386(شوراي عالی انقالب فرهنگی 

  . هاي فرهنگی به عنوان یکی از شوراهاي تخصصی شوراي عالی انقالب فرهنگی تشکیل شده است

،  11/11،  1/9،  17/8،  3/8،  19/7و  11/12/88، 27/11، 1/10این کارگروه طی جلسات 

کمیته  12/5/89،  7/4/89،  23/3/89،  7/2/89،  24/1/89خود و همچنین جلسات  25/11/1390

، مسائل و مشکالت بین دستگاهی حوزه سینما را با حضور معاون محترم سینمایی و تخصصی مربوطه

هاي اصلی  مسئولین دستگاه هاي فرهنگی ذیربط مورد بحث و بررسی قرار داد و الزامات ساماندهی فعالیت

  . حوزه سینما را به شرح زیر مصوب نموده است

ي عالی انقالب فرهنگی، مجموعه دستگاه هاي ذیربط رود با تصویب نهایی این الزامات در شورا انتظار می

  .حوزه سینما قادر باشند در جهت توسعه سینما، اقدامات هماهنگ و اثربخش معمول دارند

  

  

  

  



٢٩٨

  

  مقدمه

. جویدچنان هویت خود را میسینما در جمهوري اسالمی، پس از سه دهه از وقوع انقالب اسالمی، هم

) ره(ایران در ابتداي پیروزي انقالب اسالمی یافت، تبیین امام خمینی ي هویتی که سینماينخستین گزاره

».ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم«از سینما بود که 
18

پس سینما با فحشا مترادف نیست و این  

ي سینماي منهاي فحشا، یک گزاره. سینما نیست که اسالم با آن مخالف است، بلکه مخالفت با فحشاست

هاي هویتی سینما اما سایر انگاره. شودی است که آغاز حرکت هنر هفتم، پس از انقالب محسوب میهویت

ها، در ي آن تالشاي نمود، اما همهها، تالش گستردهکدامند؟ سیدمرتضی آوینی براي تبیین این انگاره

اي را ن وضعیت ویژهاکنون به اعتقاد آگاهان هنري، سینماي ایرا. شدي حرکت برآورد میواقع دروازه

  .یابی را باید به سرانجام برساندي هویتگذراند؛ وضعیتی که سینماي جمهوري اسالمی باید دورهمی

ي اجرا و مدیریت رسیده شناسی سینما، به عرصهشناسی و هستیي معرفتیابی از حوزهاین هویت

ژیک، یک ضرورت است، در این مرحله شناسی از فاز فلسفی به فاز مباحث استراتانتقال این هویت. است

نیاز ضروري ریزي استراتژیک سینما یک پیشاما طرح.سینماي ایران محتاج یک طرح استراتژیک است

. نیاز آن، تبیین دکترین سینما استپیش. دارد

زیست و حیات قرآنی . هاي قرآن استمدار و مدعی برپایی آموزهجمهوري اسالمی، حکومتی دین

گونه که مثالً معیار سالمت در وزارت بهداشت در واقع همان. است» رشد«و برتافتن » غی«در نفی 

» رشید«یافتگی شهروندان و »رشد«مشخص است، معیار فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

                                                            
١٨ هنر باید صیقل دهنده و ) اول  :درباره هنر پنج ویژگی براي هنر قابل استفاده است که عبارتند از) ره(از مجموع بیانات حضرت امام خمینی . 

هنر باید ) دوم .باشد) ص(ي تعبیر حضرت امام این است که هنرصیقل دهنده اسالم ناب محمد. ها را پاك کند جال بخش باشد یعنی ناخالصی

هنر باید شفاف کننده باشد و چیزي را بر ) سوم. از میان بردارد... ها را از فرهنگ و اقتصاد و سیاست و ورزش و  کوبنده باشد یعنی زشتی

الت و شرافت که حقیقت است از ها را از مجازها جدا کند، مثال عد هنر باید حقیقت )پنجم .هنر باید راه را نشان دهد) چهارم .مخاطب مشتبه نکند

اگر هنر به ویژه هنر تصویري و سینما این خصوصیات را داشته باشد یک  .جدا کند... چیزهاي پوشالی مثل قدرت و مقام و شهرت کاذب و 

) ره(یم کرد، چنان که امام ها، آنها را به سوي هنر تصویري و سینما دعوت خواه دانشگاه دینی بسیار اثر گذار خواهد بود و ما براي تربیت انسان

.فرموده بود تلویزیون یک دانشگاه سراسري است
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آید، ظلم به این مفهوم ي توسعه میکلمه رشد که امروز در مباحث توسعه کنار واژه  .شدن آنان است

. واقف هستند... مردم امروز به حق خود در سالمت و تربیت و . ، رشد و رشادت، حق مردم استاست

از جمله حقوقی است که به صورت ... حق حیات، حق سالمت، حق عدالت، حق سعادت، حق کرامت و 

د، آیاما حقی که اگر محقق شد سایر موارد مذکور نیز در پی آن می. فطري هر کس به آن واقف است

اگر قرار باشد براي حکومت یک .خود واقف نیستند» رشادت«متاسفانه مردم به حق . است» رشادت«حق 

مردم و رشیدسازي جامعه و رشادت » رشد«مسئولیت کالن برشمرده شود، آن وظیفه چیزي نیست جز 

حک عملکرد معیار و م. »ارشاد«است و یا » اغوا«غایت کار و فعالیت فرهنگی و هنري، یا . شهروندان

خانه، دکترین دکترین این وزارت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، در تبیین متغیر اغوا و ارشاد است

به تبع، دکترین سینماي جمهوري اسالمی نیز دکترین ارشادپایه . »اغوا«است در برابر دکترین » ارشاد«

و چگونگی یک پدیده است، بدین  جا که دکترین تبیین چیستی، چراییاز آن. است نه دکترینی اغواپایه

  ترتیب روشن می شود که دکترین سینماي ایران چیست؟

ملّی » رشادت«جامعه و » رشد«سازي مردم و » رشید«سینماي ایران یکی از عوامل و عناصر اصلی 

انچه چن. اما این همه نیست، بلکه در برابر اغواي مردم و غی جامعه و غوایت ملّی نیز بایستی بایستد. است

و » رشد«گیري خود، در تبیین حرکت به سوي هاي فرهنگ و هنر، جهتسینماي ایران و سایر حوزه

را نشناسند و متاثر از روند فرهنگ لیبرالیستی و پاگانیستی جاري جهان امروز عمل کنند، » غی«دوري از 

اقبت اهل غی، یعنی کسانی کافی است نگاهی اجمالی به ع. زنندي خود رقم میغی و اغوا را براي جامعه

بیندازیم تا متوجه دشواري ) ع(کنند، در آیات قرآن و روایات معصومینکه فکر و باور مردم را فاسد می

  .راه و سختی مسئولیت اهل فرهنگ و اصحاب هنر شویم

هاست ها مربوط به ندانستهي نجیبی است و بسیاري از کاستیي هنري ایران امروز، جامعهالبته جامعه 

اما به هر جهت، دکترین سینماي جمهوري اسالمی، در اصرار بر . ها یا عناد با حق و حقیقتنه نخواستن

ارشاد و رشد جامعه و رشید شدن مردم و ممانعت از اغواي آنان است که نقش کلیدي را در قدرت ملی 

ر بازدارندگی خود بر در واقع قدرت ملی جمهوري اسالمی د. تواند ایفا کندکشور و قدرت جهانی می

ي ایجابی در وادارندگی، بر ارشاد و رشادت بشریت متمرکز است، ممانعت از اغواي بشریت، و در حوزه

  .ي سینماي ملی استو این مهم به طور گسترده بر دوش اصحاب فرهنگ و هنر، به ویژه جامعه
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ز سیاستها و نگرش هاي آنچه ارتقاي سینماي انقالب اسالمی را تضمین می نماید مجموعه اي ا

هدفمندي است که از سوي مدیرانی فهیم و بصیر از یکسو و ساختاري پویا و منعطف با اقتضائات و 

  .تحوالت اجتماعی و فرهنگی، از سوي دیگر پشتیبانی گردد

شوراي مدیریت کالن دستگاه هاي فرهنگی کشور، در دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی، پس 

فراوان در سیاست ها و فعالیت هاي سینمایی کشور با بهره گیري از گزارشات مدیران و  از بررسی هاي

مسؤلین مرتبط و نقطه نظرات کارشناسان برجسته هنري و سینمایی کشور، مجموعه الزامات ساماندهی 

تجارب تا با عنایت به  به تصویب رسانید» رشد«فعالیت هاي اصلی حوزه فیلم و سینما را بر اساس دکترین 

 "گذشته و افق فراروي، ضمن تقسیم کار منطقی بین سازمانها و مراجع مسئول، وظایف و رسالتهاي خطیر 

  .را در ساحت نبرد جنگ نرم بطور مؤکد یاد آور شود "رسانه سینما

  1ماده 

  :راهبردهاي اصلی مدیریت حوزه فیلم و سینما عبارت است ازسیاست ها و 

اي متمایز مورد توجه و حمایت و راهبري قرار گیرد تا پشتوانه اي  ه گونهسینماي انقالب اسالمی ب 1-1

  .براي بیداري اسالمی در سطح جهان باشد

ادبیات داستانی و تولید فیلم نامه تا فیلم سازي تقویت شده  توجه بهجریان فعال تولید فیلم از مرحله  2-1

.تا آثار فاخر سینمایی عرضه شود

وهاي متعهد و متخصص براي حوزه فیلم و سینما سرمایه گذاري مؤثر صورت نسبت به تربیت نیر 3-1

.گیرد

از پشتوانه هاي غنی منابع اسالمی و فرهنگی کشور و صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه و  4-1

.روحانیون اسالم شناس در تهیه فیلم نامه هاي اثربخش بهره گرفته شود

ایرانی عالوه بر پرداختن به موضوعات عمومی جامعه  -المیهنر سینما در جهت تقویت هویت اس 5-1

و تاریخ ) علیهم السالم(وظیفه دارد که موضوعات مربوط به تاریخ انقالب اسالمی، زندگی ائمه اطهار

هاي الهام بخش  شناسی را در اولویت قرار داده و پدیده اسالم، تاریخ کشور، دفاع مقدس و دشمن
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و اقتصادي کشور، نظیر نهضت سوادآموزي، جهاد علمی، جهاد و بسیج فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 

هاي نوین، توفیقات عظیم  ها، دسترسی به فناوري سازندگی، مشارکت در انتخابات، حضور در راهپیمایی

.صنعتی را با زبان فیلم بیان نماید

و هوشمند و با ایجاد گیري از افراد فهیم  ضوابط نظارت و ارزشیابی فیلم شفاف بوده و با بهره 6-1

بسترهاي الزم براي نقد و بررسی و ارزیابی فیلم ها قبل از نمایش عمومی، موجبات رشد محتوا و جذابیت 

.هاي هنري فیلم هاي تولید شده در مقابل جذابیت هاي کاذب، فراهم شود

ینه تأثیرات اجتماعی با نقد درون گفتمانی در چارچوب نظام و احترام به کلیت آن، به زبان سینما، زم 7-1

.و فرهنگی این هنر را فراهم سازد

ها و ظرفیت هاي  ریزي بلند مدت در حوزه فیلم و سینما به گونه اي صورت پذیرد که فرصت برنامه 8-1

.الزم در خدمت سینماي انقالب اسالمی قرار گیرد

ایه گذاري براي سینماي اي، علمی و فنی و تخصصی و سرم هاي مؤثر جشنواره اي، رسانه پشتوانه  9-1

.انقالب اسالمی به گونه اي فراهم شود تا اقدامات جبهه بین المللی تهاجم فرهنگی مؤثر نیفتد

 2ماده 

حمایت هاي مالی و سایر پشتیبانی هاي الزم در تولید و پخش فیلم هاي سینمایی  

یت هاي براساس اصول سیاست هاي فرهنگی مصوب شوراي عالی انقالب فرهنگی، اولو

:موضوعی و ویژگی هاي برشمرده شده در این ماده، خواهد بود

ماهیت و وقایع انقالب اسالمی، نهضت دویست ساله اخیر روحانیت، نهضت تنباکو، نهضت  1-2

مشروطیت، ملّی شدن صنعت نفت، دفاع مقدس، داستان ها و معارف قرآنی، مقاومت و بیداري اسالمی، 

هاي بزرگ  ، شخصیت)علیهم السالم(و اهل بیت) علیه و آله... صلی ا(برمعارف و تاریخ و سیره پیام

  .اسالمی، انتظار و مهدویت با رویکرد تعالی و پیشرفت همه جانبه، موضوع اصلی فیلم باشد

شوق آفرین، امید افزا و آرامش بخش بوده و مبلّغ سخت کوشی و تالش و تقویت وجدان کاري  2-2

  .باشد



٣٠٢

ن خانواده بوده و الگوي احترام نسبت به دیگران در فضاي خانواده و اجتماع به تحکیم بخش بنیا 3-2

عنوان یک ارزش و مهارت رفتاري و اهمیت مسئولیت تدبیر منزل و تربیت فرزند توسط مادران مورد 

  .توجه و تأکید قرار گیرد

  .روح احترام نسبت به حقوق انسان ها و رعایت حق الناس را ترویج نماید 4-2

دستاوردهاي نظام جمهوري اسالمی را در عرصه هاي مختلف بازشناسی و بر کارآمدي نظام تأکید  5-2

  .نماید

  .زبان گفتاري فیلم، صحیح، روان، شیوا، دلنشین و داراي غناي زیباشناختی باشد 6-2

لی به به مناسک و شعائر اسالمی توجه نموده و حرمت و منزلت آنها به خوبی حفظ شده و التزام عم 7-2

  .آن ترویج گردد

  .ایرانی بخصوص چادر به عنوان حجاب برتر بانوان تأمین شود –شأن و منزلت پوشش هاي اسالمی  8-2

در مضامین فیلم مفاهیمی چون عشق به خداوند، ارزش هاي دینی، والیت، حکمت، عزت، مصلحت  9-2

انت داري، تعاون، برادري، جهاد و وحدت ملّی، هویت ملّی، تعهد و احساس مسئولیت، عدالت طلبی و ام

و ایثار و شهادت طلبی، آزادگی، استقالل، وجدان کاري، پاکدامنی و عفاف و حیا، قناعت، صداقت، 

  .آزادگی و جوانمردي و شجاعت در برابر دشمن، منظور نظر قرار گرفته باشد

ایرانی باشند در  –ی در طراحی صحنه از مکان ها، عالئم و نمادهایی که حاوي ارزش هاي اسالم 10-2

  .موقعیت مناسب خود، بهره گیري شود

نام گذاري فیلم ها و اشخاص و مکان ها در فیلم بخصوص در مورد شخصیت هاي الگو و جذّاب  11-2

  .فیلم، با محتوا و باارزش بوده و موجبات گرایش هاي فرهنگی، اجتماعی مثبت را فراهم سازد

استقالل فرهنگی و تقبیح وابستگی فرهنگی، بخصوص غرب زدگی  جهت گیري فیلم، تثبیت و تعمیق 2- 12

  .باشد
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شخصیت پردازي از دانشمندان، کارشناسان، متخصصین و مدیران و ورزشکاران و هنرمندان متعهد  13-2

و انقالبی و همسو با نظام اسالمی، در فیلم ها و بخصوص الگوسازي از جوانان عالم و مبتکر و متعهد و 

  .أکید استخلّاق مورد ت

   3ماده

  :ساخت و نمایش فیلم هایی که مشمول نکات زیر باشند ممنوع خواهد بود

انکار یا سست کردن اصل توحید و دیگر اصول دین مقدس اسالم و یا اهانت به آنها به هرشکل وطریق که  3- 1

  .باشد

.دین مقدس اسالم نفی یا تحریف و یا مخدوش کردن فروع 2-3

، مقام )ره(، امام خمینی)السالم علیهم(یا غیر مستقیم به پیامبران الهی، ائمه معصومین اهانت مستقیم و 3-3

  .و مجتهدان و مراجع معظم تقلید) ولی فقیه (معظم رهبري انقالب اسالمی 

  .توهین به مقدسات اسالمی و سایر ادیان مصرّح در اصل سیزدهم قانون اساسی 4-3

و نژاد و زبان و قوم و تحریک اختالف نژادي و قومی و مذهبی یا  ها از هر رنگ نفی برابري انسان 5-3

  .استهزاء و تمسخر آنها

نفی یا مخدوش نمودن ارزش واالي انسان، استفاده ابزاري از زن و مواردي که با کرامت انسانی و  6-3

  .ضوابط شرعی مغایرت داشته باشد

  .اشاعه بی بند و باري، اباحه گري، فساد و فحشاء 7-3

هاي کسب درآمد از طرق نامشروع مانند دزدي،  تشویق و ترغیب و یا آموزش اعتیادهاي مضرّه و راه 8-3

  .پولشویی، قاچاق و غیره

طرح هرگونه مطالبی که مغایر منافع و مصالح و استقالل و سیاست نه شرقی نه غربی بوده و کمک به  9-3

  . فاده آنان باشدنفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادي بیگانگان و سوء است
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هایی از جزئیات قتل و جنایت و شکنجه و آزار به نحوي که موجب ترویج  نشان دادن صحنه 10-3

  .خشونت و عادي سازي جرم و جنایت گردد

هاي خاص و جهت کارشناسان فن به  تواند در مکان هاي علمی، آموزشی و پژوهشی می فیلم: تبصره 

  .معرض نمایش گذاشته شوند

ج و توصیف نامناسب، ناقص و مغرضانه وقایع تاریخی و جغرافیایی به نحوي که موجب تروی 11-3

  .گمراهی و انحراف بیننده شود

  .ترویج افکار و رفتار التقاطی 12-3

   4ماده 

وزیر فرهنگ و : شوراي عالی سینما به ریاست رییس جمهور و با عضویت افراد ذیل تشکیل می شود

رییس سازمان صدا و سیما، رییس سازمان تبلیغات اسالمی، رییس کمیسیون  ،)نائب رئیس(ارشاد اسالمی 

فرهنگی مجلس شوراي اسالمی، وزیر علوم و تحقیقات و فن آوري یا معاون مربوطه، معاون پژوهشی 

مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه، رییس فرهنگستان هنر، وزیر آموزش و پرورش یا معاون مربوطه، دو نفر 

) دبیر(سینمایی، دو نفر نماینده تشکل هاي مستقل سینمایی، رییس سازمان سینمایی کشورنماینده صنوف 

و پنج نفر از صاحبنظران متعهد و معتبر شناخته شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و تأیید 

  . شوراي عالی انقالب فرهنگی

ال انتخاب شده و عضویت مجدد آنان س 5پنج نفر از صاحبنظران مذکور در این ماده، به مدت : تبصره

  .بالمانع می باشد

   5ماده 

  : وظایف اصلی شوراي عالی سینما عبارت است از

  تصویب برنامه جامع توسعه سینماي کشور -1

  تعیین سازوکارهاي الزم در اعمال مدیریت هماهنگ منابع و امکانات ملی در عرصه سینما -2



  

٣٠٥

  راهبردي سینمایی تصویب سیاست ها و طرح هاي کالن و  -3

  6ماده 

دستگاه هاي دولتی یا نهادهاي عمومی غیردولتی چنانچه بخواهنددر حوزه فیلم و سینما فعالیت نمایند، 

هاي محوله، طرح ها و برنامه هاي خود را در چارچوب  موظف اند جهت حسن انجام وظایف و مأموریت

. اي الزم از  سازمان سینمائی به اجرا گذارندهاي مصوب شوراي عالی سینما تهیه و با اخذ مجوزه سیاست

  7ماده 

دبیرخانه شوراي عالی سینما با مشارکت سازمان سینمایی کشور موظف است نیازهاي قانونی فیلم و سینما 

را بررسی کرده و پیشنهادات الزم را براي تأمین آنها ارائه و پس از تصویب شوراي عالی سینما، نسبت به 

  . آنها در مراجع مربوطه اقدام نمایدگیري تصویب  پی

   8ماده 

شوراي برنامه ریزي آموزشی حوزه فیلم و سینما زیر نظر شوراي عالی سینما مرکب از معاونین دستگاه 

  : هاي ذیل تشکیل می گردد

، حوزه هنري    )سازمان سینمایی کشور(تحقیقات و فناوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وزارت علوم، 

ان تبلیغات اسالمی، سازمان صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش، مرکز مدیریت حوزه هاي سازم

  . علمیه با مسئولیت نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري

این شورا موظف است ظرف مدت یک سال شرایط تأسیس مراکز آموزشی سینمایی، برنامه  :1تبصره 

ها ي آموزش، ضوابط و چگونگی انتخاب اساتید و  شیوه درسی و موضوعات و سرفصل دروس و محتوا،

هاي دانشگاهی را  هاي کوتاه مدت، آزاد و دوره هاي آموزشی حوزه سینما اعم از دوره مربیان دوره

  . بازبینی و اقدامات اصالحی الزم را مشخص نموده و جهت اجرا ابالغ نماید

زش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري، وزارت آمو :2تبصره 

اسالمی و سایر دستگاه هاي ذیربط موظف اند تغییرات الزم را در برنامه هاي آموزشی و تربیتی خود، 



٣٠٦

اي اعمال کنند که فارغ التحصیالن آنها از توانایی الزم براي تولید آثار  گونه حداکثر در مدت سه سال به

. ایرانی برخوردار گردند –می متناسب با ارتقاء و توسعه فرهنگ اسال

   9ماده 

هنر موظف است نسبت به بررسی و تحلیل و ارزیابی جامع علمی، کارشناسی عملکرد   فرهنگستان

بلند،   از فیلم  تصویري اعم  دستگاههاي حوزه فیلم و سینما، در خصوص تولید و عرضه انواع محصوالت

افزاري، به صورت  افزاري و سخت هاي نرم نسانی و زیرساختا نامه و توسعه سرمایه کوتاه، انیمیشن، فیلم

  .برداري ارسال دارد بهره  هنر، براي سالیانه اقدام نموده و گزارش آن را به شوراي 

 10ماده 

سازمان سینمایی کشور موظف است استانداردهاي فیلم هاي فاخر، خوب، متوسط و قابل قبول را از نظر 

داکثر ظرف مدت یک سال جهت تصویب به شوراي هنر ارائه کند و بر اساس محتوایی و فنی، تهیه و ح

  .این ضوابط و استانداردها نسبت به صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش اقدام نماید

11ماده 

بدین منظور . صیانت بخشی عرصه سینما برعهده سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است

اي و عمومی و رسیدگی به تخلفات  هاي حرفه ت نسبت به تأیید صالحیتاین سازمان موظف اس

سازمان سینمایی می تواند از . سینماگران، براساس ضوابط مصوب در شوراي عالی سینما، اقدام نماید

  .همکاري و مشارکت صنوف سینمایی در این زمینه بهره مند گردد

ینماگران پس از تهیه توسط سازمان سینمایی آئین نامه و سازوکار رسیدگی به تخلفات س :1تبصره

  .با همکاري سازمان صدا و سیما، به تصویب شوراي عالی سینما می رسد

کلیه دستگاه هاي نظارتی، امنیتی، سیاسی و انتظامی در این زمینه موظف به همکاري و  :2تبصره 

  .هماهنگی الزم می باشند

  



  

٣٠٧

 12ماده 

ه آموزشی، کارگاهی، آزاد مرتبط با سینما برعهده سازمان مسئولیت اصلی برگزاري هر گونه دور

دستگاه هاي دیگر براي برگزاري چنین دوره هایی . سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است

  . موظف به اخذ مجوز از این سازمان هستند

 13ماده 

. و ارشاد اسالمی است مسئولیت اصلی تولید فیلم هاي سینمایی بر عهده سازمان سینمایی وزارت فرهنگ

این وزارتخانه مکلف است نظارت و حمایت از تولیدات سینمایی را به گونه اي سامان دهد که فیلم هاي 

  .ساخته شده شرایط پخش عمومی را دارا باشد

سال آینده، حداقل  5سازمان سینمایی کشور موظف است تمهیداتی را فراهم نماید تا طی  :1تبصره

سینمایی تولیدي، ضوابط پخش عمومی سازمان صدا و سیما را داشته باشد و یک  درصد فیلم هاي 50

.پنجم نیاز این سازمان را به پخش فیلم هاي سینمایی تأمین نماید

تلویزیونی تمامی  "حق پخش"سازمان صدا و سیما موظف است از طریق پیش خرید  :2تبصره   

سیما را دارند، به تولیدات سینماي ملی کمک فیلم هاي سینمایی که ضوابط پخش در سازمان صدا و 

.کند

سازمان صدا و سیما با هماهنگی سازمان سینمایی آیین نامه اجرایی این تبصره را تهیه و جهت تصویب به 

  .شوراي عالی سینما ارائه خواهد نمود

و را تهیه  "ضوابط پخش عمومی فیلم هاي سینمایی"سازمان صدا و سیما موظف است  :3تبصره   

. ظرف یکسال به تصویب شوراي هنر برساند "نظارت"پس از تصویب در شوراي 

   14ماده 
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در گزینش و پخش آثار سینمایی خارجی در سینماهاي کشور عالوه بر رعایت ضوابط مصوبه جلسه 

شوراي عالی انقالب فرهنگی، نسبت تعداد اکران فیلم هاي سینمایی خارجی در یک سال،  26/7/1384

  . درصد تعداد فیلم هاي اکران شده داخلی باشد 20بیش از نباید 

سازمان صدا و سیما موظف است جهت افزایش نسبت پخش فیلم هاي تولید داخل به آثار : تبصره  

  . سینمایی خارجی اقدامات الزم را بعمل آورد

   15ماده 

با فعال سازي واحدها و  قانون اساسی، 44فرهنگی عرصه سینما در اجراي سیاست هاي اصل  هاي دستگاه

نهادهاي فرهنگی مردمی، حداقل نیمی از نقش اجرایی که برعهده دارند را به آنها واگذار نموده و نقش 

  .هدایتی و نظارتی خود را تقویت نمایند

شوراي عالی سینما ضوابط و سازو کار اجراي این ماده و سهم واگذاري فعالیت هاي : تبصره   

. د سازمان سینمایی، ظرف یک سال تعیین خواهد نموداجرایی را به پیشنها

   16ماده 

ها و هرگونه نمایش و اکران و عرضه فیلم  نامه شرکت در جشنواره سازمان سینمایی کشور ضوابط و آیین

هاي خارجی را تهیه و پس از تأیید شوراي هنر، جهت بررسی و تصویب به شوراي عالی سینما، ارسال و 

  .رحله اجرا گذاردپس از تصویب به م

  17ده ما

ها و تحقق  دستگاه هاي فرهنگی و سایر دستگاه ها موظف اند جهت زمینه سازي اجراي مناسب برنامه

اهداف مصوب خود در حوزه تولید فیلم سینمایی با هماهنگی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 

  .اسالمی اقدام نمایند

  18ماده 



  

٣٠٩

ف است دستورالعمل تخصیص یارانه هاي مستقیم و غیر مستقیم را به هر یک سازمان سینمایی کشور موظ

از مراحل پژوهش و نگارش فیلم نامه، ساخت فیلم، تولید و پخش فیلم و میزان و چگونگی حمایت الزم 

را تهیه و پس از تصویب شوراي عالی سینما، متناسب با اولویت هاي موضوعی و امتیازات حاصله از 

نوبه اي عملکرد دست اندرکاران سینمایی، بر اساس استانداردهاي محتوایی و فنی مصوب، ارزیابی هاي 

  .به اجرا برساند

  19ماده 

سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متولی سینماي دفاع مقدس و برگزارکننده جشنواره 

  .هاي مربوطه می باشد

قدس در سینماي دفاع مقدس بر عهده بنیاد حفظ نظارت بر حفظ و ارتقاء هویت دفاع م :1تبصره   

.آثار و ارزشهاي دفاع مقدس است

نهاد ها و دستگا ههاي فرهنگی می توانند با اخذ مجوز از سازمان سینمایی وزارت  :2تبصره   

.فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت به برگزاري جشنواره در حوزه مذکور اقدام کنند

  20ماده 

قضاییه، وزارت اطالعات و سایر دستگاه هاي ذیربط موظف اند با هماهنگی سازمان  نیروي انتظامی، قوه

هاي سینمایی غیر  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به منظور برخورد قاطع با تولید یا عرضه فیلمسینمایی 

  . مجاز و پخش و تکثیر غیر قانونی آثار مجاز به هرشکل اقدام الزم را بعمل آورند

مان صدا و سیما موظف است نسبت به تنویر افکار عمومی و فرهنگ سازي براي ترغیب ساز: تبصره  

  .مردم به خرید نسخه اصلی آثار سینمایی ایران در این خصوص اقدام نماید

  21ماده 

  . مسئولیت اصلی تولید سریال و فیلم هاي تلویزیونی بر عهده سازمان صدا و سیما است
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شور و بخصوص دستگاه هاي فرهنگی برون مرزي در راستاي دستگاه هاي فرهنگی ک :1تبصره  

حسن انجام ماموریت خود الزم است براساس ضوابط نظارتی پخش عمومی مشارکت و همکاري هاي 

  .الزم را در تهیه سریال و تولید فیلم هاي تلویزیونی داشته باشند

شبکه خانگی تولید می شوند سریال ها و فیلم هاي ویدیویی که منحصراً براي نمایش در  :2تبصره  

  .از این ماده مستثنی می باشد

  22ماده 

بمنظور راهبري تولید انیمیشن به ویژه فیلم سینمایی انیمیشن الزم است بنیاد پویانمایی حداکثر ظرف مدت 

  . یک سال پس از تصویب در سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأسیس گردد

یی موظف است با همکاري سازمان صدا و سیما، اساسنامه این بنیاد را ظرف سازمان سینما: تبصره  

  .ماه تهیه و پس از تأیید شوراي هنر جهت بررسی و تصویب به شوراي عالی سینما ارائه نماید 6مدت 

  23ماده 

با نامه هاي مورد نیاز حوزه سینما، حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی موظف است بمنظور تأمین فیلم

همکاري سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان صدا و سیما و هماهنگی کامل مرکز 

  .مدیریت حوزه هاي علمیه و از طریق تقویت و پرورش استعدادهاي روحانیون اقدام الزم را بعمل آورد

  24ماده 

تولید بازي هاي رایانه اي با بنیاد ملی بازي هاي رایانه اي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است 

اقتباس از فیلم هاي واجد ارزش هاي محتوایی و ساختاري با رویکرد منطبق بر گفتمان انقالب اسالمی را 

  .در اولویت کامل قرار دهد

  25ماده 



  

٣١١

سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است نسبت به ساماندهی گروه هاي مرجع از 

اجتماعی و تخصصی براي بررسی و نقد و ارزیابی فیلم هاي سینمایی قبل از اکران حوزه هاي مختلف 

  .عمومی آنها، اقدام نماید

  26ماده 

دستگاه هاي کشور موظف اند با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از سالن هاي متناسب براي 

عرفی شده از طرف سازمان سینمایی هاي سینمایی ارزشی م نمایش فیلم در اختیار خود، براي نمایش فیلم

  .براي استفاده کارکنان خود و در صورت لزوم براي استفاده عموم مردم، بهره برداري کنند

   27ماده 

دستگاه هاي کشور موظف اند تسهیالت الزم را براي کارکنان خود، جهت استفاده از فیلم هاي سینمایی 

  .گ و ارشاد اسالمی منظور دارندمناسب با هماهنگی سازمان سینمایی وزارت فرهن

   28اده م

به منظور حفظ حقوق مالکانه آثار سینمایی، وزارت راه و شهرسازي موظف است هر ساله اعتباري را 

جهت خرید حقوق نمایش فیلم هاي مناسب سینمایی با تأیید سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد 

اتوبوسرانی و ریلی کشور اختصاص داده و از نمایش غیر  اسالمی در پروازهاي داخلی و خارجی ، ناوگان

  .قانونی این آثار در وسایل فوق ممانعت به عمل آورد

  29ماده 

و بسترسازي براي حمایت از عرضه انواع فیلم هاي ) نمایش خانگی(مسئولیت اصلی شبکه ویدیویی

ده سازمان سینمایی وزارت مختلف آموزنده و سرگرم کننده با استفاده از فن آوري هاي روز، برعه

  .فرهنگ و ارشاد اسالمی است

وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فن آوري اطالعات موظف به حمایت از   

توسعه بازار اینگونه محصوالت فرهنگی با گسترش زیرساخت هاي صنعتی تکثیر محصول و نیز عرضه و 

  .نمایش محصوالت در فضاي مجازي می باشند
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ضوابط و روش هاي عرضه انواع فیلم ها در شبکه خانگی توسط سازمان سینمایی تهیه و جهت   

  .تصویب به شوراي هنر شوراي عالی انقالب فرهنگی ارائه می گردد

   30ماده 

به منظور بهره گیري کامل از ظرفیت هاي صنوف مختلف سینمایی و ارتقاء منزلت اجتماعی سینماگران و 

هاي آنان سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است نسبت به تهیه  نظارت بر فعالیت

اقدام نموده و پس از بررسی و تصویب در شوراي عالی سینما، به اجرا  "نظام صنفی سینمایی"طرح 

  .گذارد

  31ماده 

ما در سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است نسبت به ترسیم نقشه آمایش سین

ساله به همراه تعیین سهم و نقش هر یک از دستگاه ها در تحقق آن ظرف مدت دو سال  10کشور در افق 

  .تهیه و جهت تصویب به شوراي عالی سینما ارائه نماید

  32ماده 

سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی موظف است ظرف مدت یک سال، اساسنامه این 

  .بررسی و تصویب به شوراي عالی سینما ارائه نمایدسازمان را تهیه و جهت 

  33ماده 

تبصره در تاریخ  به تصویب شوراي  14ماده و  33الزامات ساماندهی فعالیت هاي حوزه فیلم و سینما در 

  .عالی انقالب فرهنگی رسید

  

  منابع
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  هنگیوظائف دستگاههاي فرهنگی -الف

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -1

مجلس  27/12/1342مصوب ـ  وزارت اطالعات تأسیسقانون مربوط به ) 1(ماده ) ت(و ) ب(بند   -1 -1

  شوراي ملی                                                                                 

مصوب ـ  و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانونهاي آگهی و تبلیغاتی تأسیسنامه  آیین) 14( ماده -2 -1

  شوراي انقالب اسالمی 27/12/1358

قانون اهداف و وظایف ) 1(ماده ) 30(و ) 29(، )26(، )23(، )22(، )17(، )14(، )6(بندهاي   -3 -1

  مجلس شوراي اسالمی 12/12/1365ـ مصوب  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

حصوالت مختلف سمعی و مشرایط استفاده صحیح از لوازم، تجهیزات و) 3(و ) 2(، )1(بندهاي  -1-4

الحاقی ) 4(و بند  22/10/1371مورخ 298 جلسه صوبهاي تصویري در قالب ویدیو ـ م وبرنامه بصري

  شوراي عالی انقالب فرهنگیمصوب  11/4/1381مورخ  499جلسه 

ـ مصوب  آموزشگاههاي سینمایی سمعی و بصري تأسیسآئین نامه و ضوابط ) 2(ماده  -1-5

  هنگ و ارشاد اسالمیوزیر فر 26/12/1377

هاي مندرج در بودجه سالیانه وزارت  آیین نامه نحوه پرداخت کمک) 4(و ماده ) 2(ماده  ، )1(ماده  - 6 -1

  هیأت وزیران 17/4/1377ـ مصوب  فرهنگ و ارشاد اسالمی

  )اداره کل نظارت و نمایش( -1-7

ـ مصوب  صدور پروانه نمایش آنها نظارت بر نمایش فیلم و اسالید و ویدیو وآئین نامه  5تا  2مواد 

  هیأت وزیران4/12/1361

  )معاونت سینمایی( -1-8

ـ مصوب  نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها آیینالحاقی به ) 4(ماده 

  هیأت وزیران 3/6/1364

ازمان صدا و و س) شوراي صدور پروانه فیلم سازي(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  -2

  سیما

 14/5/1368ـ مصوب  نامه بررسی فیلمنامه و صدور پروانه فیلمسازي آیین) 14(و ماده  4تا  1مواد  -2-1

  هیأت وزیران



٣١٤

ـ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسالید و ویدئو و صدور پروانه نمایش  اصالحی  )2(ماده  -2-2

  هیأت وزیران 20/3/1377مصوب 

  سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دبیرخانه شوراي هنرسازمان صدا و -3

ـ  هاي سینمایی و مواد سمعی و بصري خارجی سیاستهاي توزیع و نمایش فیلم) ج(و ) ب(مقدمه، بند 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی 26/07/1384جلسه مورخ  هفتادمین و مصوب پانصد 

قیقات و فن آوري و وزارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت علوم،تح  -4

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شوراي عالی انقالب 26/11/1378مورخ 457جلسه مصوبسیاستهاي هنرهاي نمایشی ـ )3(ماده 

  فرهنگی 

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان تربیت بدنی -5

هاي بخشی قانون  رایی حوزهراهکارهاي اج  فرهنگ و هنر و تبلیغات اسالمی قسمت 12و  10، 2بندهاي 

هیأت  21/10/1379مصوب ـ   برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  وزیران

  بنیاد ملی بازي هاي یارانه اي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی -6

  30/3/1385مورخ 584 جلسهبمصواي ـ  رایانهاساسنامه بنیاد ملی بازیهاي) 3(و ) 1(مواد 

  سازمان صدا و سیما -7

  12/3/1387ـ مصوب  نامه اجرایی قانون ساماندهی مد و لباس آیین )هـ(قسمت ) 1(بند 

  فرهنگستان هنر -8

مورخ  439مصوب جلسه  ـ  فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران )گروههاي تخصصی(12ماده  

  شوراي عالی انقالب فرهنگی 1377.12.25

  حوزه هاي علمیه -9

متعدد شوراي عالی انقالب فرهنگی در سال  جلساتمصوب  –سیاستهاي مقابله با تهاجم فرهنگی ) 4(ندب

1378  

  شوراي ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران -10



  

٣١٥

مصوب پانصد و ـ نامه شوراي ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور متمم آیین 4تا  1مواد 

  شوراي عالی انقالب فرهنگی 12/07/1384شصت و نهمین جلسه مورخ 

  بنیاد فرهنگی و هنري رودکی -11

شوراي  5/10/1385مورخ 596جلسهوبمصپیشکسوت ـ مؤسسه هنرمندان تأسیسماده واحده  -11-1

عالی انقالب فرهنگی

شوراي  3/11/1385مورخ  157مصوب جلسه ـ اساسنامه مؤسسه هنرمندان پیشکسوت ) 2( ماده -11-2

  شوراي عالی انقالب فرهنگی 5/10/1385مورخ  596اساس تفویض جلسه معین بر

  وزارت مسکن و راهسازي، استانداري ها و شهرداري ها -12

وزیران عضو کمیسیون  1389ـ مصوب  تصمیمات دولت براي ارتقاء و توسعه صنعت سینما در کشوراز

  هیأت وزیران فرهنگی

  کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان-13

شوراي انقالب  31/2/1359ـ مصوب  اساسنامه کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان )8(ده ما

  اسالمی

  شوراي اسالمی شهر -14

ـ  قانون تشکیالت، وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران )71(ماده ) 19(بند  

  1/3/1375مصوب 

  شهرداري ها -15

  11/4/1334ون شهرداري ها ـ مصوب قان )45(ماده ) 11(بند  -15-1

قانون برنامه سوم توسعه   )فرهنگ و هنر، ارتباطات جمعی و تربیت بدنی( 21فصل )161(ماده  -15-2 

  17/1/1379مصوب  – اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  توسعه سینما -ب

  احداث و بازسازي سینما در برنامه سوم توسعه -1

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  161نامه اجرایی ماده  آیین)11(و ماده ) 1( ماده) ب(بند 

  هیأت وزیران26/11/1379ـ مصوب  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران

  اقدامات اصلی در برنامه چهارم توسعه -2



٣١٦

ـ مصوب  یرانفرهنگی جمهوري اسالمی ا قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و) 104(ماده  

11/6/1383  

  اقدامات اصلی در برنامه پنجم توسعه-3

  15/10/1389ـ مصوب )1390ـ  1394(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران  )9(ماده

مصوب دویست و نود  هماهنگی سیاستهاي سینما، تئاتر، صدا و سیما و مطبوعاتبررسی و   -4

  شوراي عالی انقالب فرهنگی 71.8.26وچهارمین جلسه مورخ 

  افزایش تولیدات سینمایی در اصول سیاست فرهنگی-5

مصوب ـ  اصول سیاست فرهنگی کشور اولویتها و سیاستهاي کلی) 22(و ) 20(، )18(، )10(، )9(بندهاي  

  1371و  1370متعدد شوراي عالی انقالب فرهنگی در سال  جلسات

  نمایش فیلم هاي مفید در مساجد -6

شوراي عالی انقالب فرهنگی در خصوص  71.12.18سیصد و دومین جلسه مورخ از مصوبه  قسمتی

   هدایت و ارشاد و احیاي نقش واقعی و تبلیغی مساجد براي مقابله با تهاجم فرهنگی

  ایجاد مجتمع هاي چند منظوره فرهنگی از جمله سینما براي بانوان -7

شوراي عالی انقالب  20/12/81مورخ  513جلسه  ۀ و قسمتی از سیاستهاي اجرائی مصوب) 1(راهبرد 

   سیاستهاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختراندر خصوص فرهنگی 

  شاخص هاي حوزة سینما -8

شوراي عالی انقالب  25/9/1382مورخ  530مصوب جلسه ـ   هاي فرهنگی شاخص) پ ـ سینما(قسمت 

  فرهنگی

  الگوي زن و خانواده در سینما -9

مورخ  564مصوب جلسه ـ  اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهاي تحکیم و تعالی آن دف سومه

  شوراي عالی انقالب فرهنگی 07/04/1384

  نظارت دقیق بر مجالت سینمایی -10

مصوب پانصد و شصت و ششمین جلسه مورخ ـ  راهبردهاي گسترش فرهنگ عفاف) 27(بند 

  نگیشوراي عالی انقالب فره 04/05/1384

  نظارت محتوایی بر فیلم هاي سینمایی -11



  

٣١٧

ـ هاي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  راهبردها و راهکارهاي ارتقاي فعالیت) 13(بند

  شوراي عالی انقالب فرهنگی 12/07/1384مصوب پانصد و شصت و نهمین جلسه مورخ 

  کارگروه فرهنگ و هنر، بسیج و تربیت بدنی -12

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ) 70(نامه اجرایی ماده  آیین) 23(و ) 22(، )9(مواد 

  هیأت وزیران 12/11/1379ـ مصوب  جمهوري اسالمی ایران

  مالکیت معنوي  -ج

  حقوق مادي اثرهاي سینمایی

ـ  و مصنفان و هنرمندانقانون حمایت حقوق مؤلفان  ) 23(و ) 19) (16(، )11(، )4(و مواد ) 1(ماده ) 3(بند  

  مصوب مجلس شوراي ملی 11/10/1348مصوب 

  ضوابط قضایی  -د

  مجازات جریحه دار نمودن عفت و اخالق عمومی در فیلم سینمایی -1

 1312شهریور ماه  29مصوب  قانون مجازات عمومی 214الی  207قانون اصالح مواد  )مکرر 213(ماده 

  شوراي ملیمجلس  )کمیسیون قوانین عدلیه (شمسی 

  دار نمودن عفت و اخالق عمومی در فیلم سینمایی تشدید مجازات جریحه -2

مجلس شوراي  2/3/1375ـ مصوب  )هاي بازدارنده تعزیرات و مجازات (قانون مجازات اسالمی  143ماده  

  اسالمی

  مجازات فعالیت هاي غیر مجاز در امور سمعی و بصري -3

ـ  نمایند ات اشخاصی که در امور سمعی و بصري فعالیتهاي غیرمجاز میقانون نحوه مجاز )10(تا ) 1(مواد 

        مجلس شوراي اسالمی  16/10/1386 مصوب 

  مجازات برگزاري برنامه هاي غیر مجاز  -4

  هیأت وزیران 1363/ 23/3ـ مصوب  نامه اماکن عمومی آیین)20(ماده  

  ضوابط مالی  -هـ

  محل مصرف مالیات برعوائد سینما -1

  مجلس شوراي ملی 1309اردیبهشت ماه  30مصوب  قانون بلدیه ل ماده او) 3(بصره ت  

  چگونگی مصرف مبالغ دریافتی بابت بازبینی فیلمهاي سینمایی -2



٣١٨

  مجلس شوراي اسالمی 27/11/1360ـ مصوب  هاي سینمایی داخلی و خارجی قانون هزینه بازبینی فیلم

ینما در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد از کل فروش بلیط هاي س% 2قرار گرفتن   -3

   اسالمی 

 19/1/1365ـ مصوب  قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهاي کشور ماده واحده) 1(تبصره  

  مجلس شوراي اسالمی

  محاسبه مالیات از طریق دفاتر قانونی -4

  اي اسالمیمجلس شور 3/12/1366قانون مالیات هاي مستقیم ـ مصوب ) 96(ماده ) 11(بند  

  معافیت پنجساله سینما ها از پرداخت مالیات -5

 –1366قانون اصالح موادي از قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب سوم اسفند ماه )35(ماده ) 6(تبصره 

  مجلس شوراي اسالمی 7/2/1371مصوب 

  ایجاد تسهیالت جهت بخشهاي دولتی و غیر دولتی -6

ـ  م توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرانساله دو قانون برنامه پنج) 58(تبصره  

  مجلس شوراي اسالمی 20/9/1373مصوب 

  میزان مالیات واگذاري فیلم هاي سینمایی به اشخاص حقوقی خارجی -7

مجلس شوراي  27/11/1380مصوب  – هاي مستقیم قانون اصالح موادي از قانون مالیات) 49(ماده 

  اسالمی

  بهاي بلیط سینماها تعیین میزان -8

نحوه تعیین قیمت بلیط سینماها و معافیت تولیدکنندگان فیلمهاي ایرانی از پرداخت ) 4(و ) 1(بندهاي 

  هیأت وزیران 18/10/1362ـ مصوب  عوارض شهرداري

ش بلیط سینماها توسط شهرداري ها و قرار دادن آن در از فرو% 2چگونگی اخذ  -9

  سالمیاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد ا

نامه اجرایی قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهاي کشور مصوب  آیین) 8(تا ) 1(مواد 

  هیأت وزیران 7/4/1368ـ مصوب  65.1.19

  محصوالت و خدمات سینمایی و جایزة صادراتی -10



  

٣١٩

یی و نامه اجرایی چگونگی پرداخت جایزه صادراتی به محصوالت و خدمات سینما آیین) 3(و ) 1(مواد 

  هیأت وزیران26/7/1383ـ مصوب  سمعی و بصري
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  اعتالي سینماي کشور، نیازي محسوس است و«

  همه باید این حقیقت را دریابند که هنر مهم و بسیار

                                       ».برجستۀ سینما براي کشور، یک نیاز و ضرورت محسوب می شود

  "19/6/1389مقام معظم رهبري "




