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مصوبات هیأت دولت

اصالح آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات1
 

ــماره 63642/ت32085هـ مورخ 1383/11/1 و  1ـ با توجه به تصويب نامه ش
ــماره مواد )34( و )35( آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات )موضوع  اين تصويب نامه، ش
تصويب نامه شماره 32187/ت23037هـ مورخ 1381/7/6( به )33( و )34( و شماره 

ماده )36( به )48( تغيير مي يابد.
2ـ متن زير به عنوان فصل پنجم به آيين نامه يادشده الحاق مي شود:

فصل پنجم ـ مقررات مربوط به خبرگزاري ها
ــاير مقررات اين  ــن فصل و س ــمول مقررات اي ــا مش مـاده 35. خبرگزاري ه
ــواد )1( ، )4( ، )6( و )8( از فصل اول، مواد )16( و )17( از فصل  ــه جز م ــه ب آيين نام

دوم و مواد )23( ، )26( ، )27( و )28( از فصل سوم مي باشند.
ماده36. اضافه كردن هرگونه كلمه يا عبارت به نام يا آرم نشريه و خبرگزاري 
ــده  ــب در اجزاي آن مطابق با آنچه در پروانه خبرگزاري ذكرش و يا عدم رعايت تناس

است، ممنوع مي باشد.
ماده37. در تارنمـاي هر خبـرگزاري بايد نـام صاحـب امتيـاز، مدير مسؤول 
ــا »دربـاره ما« در محـل  ــنامه« ي ــي با عنوان »شـناس و نيز زميـنه فعاليت در بـخش

ثابـت درج گردد.
ــتمر و با درج  ــد مطالب خود را به طور مس مـاده38. خبرگـزاري ها موظفن
ــار در خـبرگزاري الزامي  ــر نمـايند. درج منابع اخب ــمـاره و زمـان جداگانه منتش ش

اسـت.
ماده 39. ترجمه تمام يا قسمتي از مطالب نشريه و خبرگزاري و انتشار منظم 

1. روزنامه ی رسمی شماره ی 19551 به تاريخ 1391/1/31.
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آن به طور جداگانه و با رعايت مندرجات پروانه انتشار بالمانع مي باشد.
ــريات و خبرگزاري ها  ــمت از اخبار، مطالب يا تصاوير نش ماده40. نقل آن قس
كه موجب توقيف، لغو پروانه يا پااليش )فيلتر( گرديده توسط خبرگزاري ممنوع است.

ماده41. خبرگزاري ها موظفند پاسخ ها و توضيحات موضوع ماده )23( قانون 
مطبوعات را پس از وصول در همان روز منتشر نمايند.

ــخصات فنـي تارنـما  ــؤول خبـرگزاري موظـف است مش ماده42. مدير مس
ــود را از آنـها اخذ مـي كند، اعالم  ــتيباني خ و نام مراكزي كه خـدمات ميزباني و پش

نمـايد.
ــه كامل توليدات  ــت مجموع ــئول خبرگزاري موظف اس مـاده43. مدير مس
رسانه اي خود را ماهانه در چـهار نسخه در قالب لوح فشرده به وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي تحويل نمايد.
ــت درصورت اعالم  ــات و فناوري اطالعات مكلف اس مـاده44. وزارت ارتباط
هيأت نظارت بر مطبوعات مبني بر توقيف، لغو پروانه يا دستور پااليش )فيلتر( موقت، 

بالفاصله خبرگزاري را پااليش )فيلتر( نمايد.
ــاز به ثبـت دامنه و  ــز ارايه خدمات ديـجيتال و ميزباني، مج مـاده45. مراك
ميـزباني خبرگزاري ها يا نشريات الكترونيكي كه فعاليت آن ها از سوي دادگاه صالح يا 
هيأت نظارت بر مطبوعات مغاير با اصول مـندرج در قانون مطـبوعات و اين آييـن نامه 

تـشخيص داده شـوند، نمي باشند.
ماده46. مديران مسئول خبرگزاري ها مي توانند در انتخابات مديران مسؤول 
شركت كنند مشروط به اين كه خبرگزاري حداقل شش ماه در محدوده يك سال باقي 

مانده به انتخابات فعاليت مستمر داشته باشد.
ماده47. نشريات الكترونيكي نيز مشمول مقررات اين فصل مي باشند.
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