
  نامه تأسيس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهاي وابسته آيين

  تعاريف -فصل اول 

   چاپ انجام شود مؤسسه يا آارگاهي است آه در آن آارهاي چاپي بر روي آاغذ و ساير اشياء از طريق انواع چاپخانه - ١ماده 

سيلندرهاي الستيكي ، پالستيكي ، آاغذي فلزي و  ليتوگرافي واحدي است آه در آن عمل عكاسي و آماده سازي اصل آار بر روي صفحات و - ٢ماده 

 .باشد ليتوگرافي ممكن است به صورت مستقل تأسيس گردد يا يكي از اجزاء چاپخانه. پذيرد موارد مشابه براي انواع چاپ انجام مي

  . از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي استعبارت  وزارت - ٣ماده 

  متقاضي تأسيس چاپخانه و واحدهاي وابسته و حل چاپخانه شرايط - فصل دوم 

 . چاپخانة و ليتوگرافي منوط به داشتن امكانات الزم و گرفتن پروانه تأسيس از وزارت است تأسيس - ٤ماده 

 :تمتقاضي گرفتن پروانه تأسيس به شرح زير اس شرايط – ٥ماده 

  . ايران تابعيت - الف 

  . ورشكستگي به تقلب و تقصير عدم حجر و - ب

  . به فساد اخالق عدم اشتهار - ج  

  . وظيفه عمومي يا داشتن معافيت دايم انجام خدمات - د 

  .تحصيالت الزم وآشنايي آافي با امرو چاپي و ليتوگرافي به تشخيص وزارت ، داشتن صالحيت - هـ 

  . محكوميت آيفري مؤثر آه موجب سلب حقوق اجتماعي شد نداشتن سابقه - و 

الهي وبده و عدم عضويت در گروهها و  عضويت در تشكيالت فراماسونري و سازمانهايي يكه مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان عدم سابقه - ز 

  . مؤثر به نفع آنان غير قانوني يا فعاليت  سازمانهاي مرتد و محارب

مديران عامل و رؤساي هيأت مديره شرآته ا و   ،امراي ارتش ،ژاندارمري و شهرباني ، رؤساي سازمانها دولتي وزيران استانداران ، نخست -  ١تبصره 

فرمانداري شهرداران   ،نمايندگان مجلس ، سفيران آه شمول حكم در مورد آنها مستلزم ذآر نام است ، بانكهاي دولتي و آليه شرآتها و مؤسساتي

ساواك ، رؤساي دفترهاي حزب رستاخيز در تهران و شهرستانها آه در فاصله  اعضاي نجمنهاي شهر و شهرستان تهران و مراآز استانها ،رؤساي ا ،

  . ليتوگرافي تأسيس نمايند  در مشاغل خود شاغل بوده اند نمي توانند چاپخانه و١٣٥٧ بهمن ٢٢ تا ١٣٤٢خرداد  زماني پانزدهم

  . شهدا ، جانبازان و آزادگان در شرايط مساوي از اولويت برخوردار هستندهاي  خانواده -  ٢تبصره 

دراين . شرايط مندرج دراين ماده باشد متقاضي تأسيس شخص حقوقي باشد مدير عامل با باالترين مقام اجرايي مؤسسه بايد داراي هر گاه -٣تبصره 

 .شخص حقوقي مزبور صادر خواهد شدمقام اجرايي  صورت پروانه تأسيس بنام مدير عامل يا باالترين

انقالب اسالمي، به عهدة آميسيوني  ضرورت تأسيس چاپخانه و ليتوگرافي جديد در وزارتخانه ها و دستگاههاي دولتي و نهادهي تشخيص -٤تبصره 

اقتصادي و دارايي و  اي برنامه و بودجه و امورفرهنگ و ارشاد اسالمي، امور اقتصادي و دارايي و سازمانه هاي مرآب از نمايندگان تام االختيار وزارتخانه

 .در وزارت تشكيل مي شود سازمانهاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي آشور است آه



كسال تأسيس صادر مي گردد آه مدت اعتبار آن ي متقاضيان واجد شرايط تأسيس چاپخانه و ليتوگرافي قبل از صدور پروانه، موافقت نامه براي - ٦ماده 

 .است مي باشد و به تشخيص وزارت قابل تمديد

اين آيين نامه و دستورالعملهاي صادر شده  وي مسؤول حسن اجراي مفاد. اداره چاپخانه واحدهاي وابسته به آن بادارنده پروانه است مسئوليت - ٧ماده 

 .آگهي ها و آارهاي چاپي است از سوي وزارت و پاسخگوي آيفيت و محتواي

 .اعتبار ساقط ميشود پروانه صادر شده از درجه. شود) ٥(پروانه تأسيس هر زمان، فاقد شرايط مذآور در ماده  ارندهد – ٨ماده 

 و   راتعيين  ديگري  فرد واجد شرايط  ماه سه   ظرف  است  موظف شود موسسه) ٥(  ماده  آند يا فاقد شرايط  فوت  يا مدير مسوول عامل  مدير چنانچه -  تبصره
 .خواهد بود  اعتبار ساقط  از درجه پروانه   صورت در غير اين.  نمايد معرفي

   ازطرف  واجد شرايط  فرد فني  با معرفي  آن  فعاليت ادامه ،  چاپخانه  مالكيت به  نسبت  ورثه  تكليف  تعيين  آند تا زمان  فوت  پروانه دارنده  چنانچه - ٩  ماده
 . خواهد بود نع بالما متوفي   قانوني  وراث اآثريت

صادر خواهد   وي  نام  به  آنها پروانه  يا قيم ساير ورثه  با موافقت. باشد) ٥(   ماده  واجدشرايط  از وراث  يكي  چنانچه  حصر وراثت گواهي  از صدور پس -  تبصره
 .گردد   معرفي  وزارت  به  وراث  آليه با توافق  ديگري ، فرد واجد شرايط  است الزم   صورت شد، در غير اين

   و ساير امور، مورد تأييددستگاههاي  عمومي و بهداشت  بنا و از نظر استحكام  بوده  بايد غير مسكوني  آن  به  وابسته  يا واحدهاي چاپخانه  محل - ١٠  ماده
  نام.  راندارد  مكان  در آن سكونت   حق  عنوان هيچ  ، تحت  شده غير از سرايدار معرفي  باشد و آسي  داشته  چاپخانه به   باشد و صرفًا اختصاص  ربط ذي

 .گردد مي  نصب ورودي ، سر در  مناسب  با اندازه  در تابلويي چاپخانه

 ، هستند  اختصاصي  چاپخانه  داراي  آه  هايي  و مجله روزنامه  ادارات -  تبصره

 دو   آه ترتيبي  باشد، بايد از يكديگر جدا گردند به داشته  قرار  ساختمان  در يك  يامجله  روزنامه  امور اداري  به  مربوط  يا محل چاپخانه   محل  آه در صورتي
 . شوند  داده تشخيص  از يكديگر  مجزاي قسمت

 . بازديد نمايند  آن فعاليت  و  از محل  آن  به وابسته  و واحدهاي  چاپخانه  فعاليت  مجازند در زمان وزارت  بازرسان - ١١  ماده

    و اوراق  آتب  چاپ  سفارش قبول  شراسط -   سوم فصل

   ثبت قانوني  شده  در دفتر پلمپ  و تحويل دريافت   تاريخ  دهنده  سفارش ،مشخصات  را با ذآر نوع  چاپي  سفارشهاي  آليه  است موظف  هر چاپخانه - ١٢  ماده
 .نمايد

 .دهد  اطالع  وزارت  را به  موارد خالف  است موظف  مدير چاپخانه.   است ممنوع  نيست  معلوم  آن  دهنده  سفارش  آه  ونشرياتي اعالنات  چاپ -١  تبصره

 قيد  در آن  ابالغي ستورالعمل د  را مطابق  هر آتاب مشخصات ،  نموده  را رعايت مربوط  و ضوابط ، مقررات  آتاب  در چاپ  است  موظف پروانه  دارنده -٢  تبصره
 . نمايد تسليم  وزارت شود را به  مي  چاپ  آه  آتابهايي آليه  از اي  و نمونه آرده

 . نمايند  دريافت  وزارت دستورالعمل   را مطابق  وصول اعالم ، برگه  يا صحافي  از چاپخانه  آتاب  از خروج مكلفند پيش ها چاپخانه -٣  تبصره

چاپ ساير سفارشها . و اخذ نمايند مؤلف درخواست واحدهاي وابسته بايد از چاپ سفارشهاي زير مجوز آتبي وزارت را از ناشر يا ها و خانهچاپ - ١٣  ماده
 .به موجب دستورالعمل وزارت خواهد بود

 .مجيد قرآن  -الف 

 .نوجوانان آتب آودآان و –ب 

  مسايل آموزش نظامي آتب مربوط به –ج 

 .المسايل درسي و آمك آموزشي آتب حل –د 

 آموزش عاليم راهنمايي و رانندگي آتب مربوط به - هـ 

  مربوط به بينش ديني و سياسي آتب تستي –و 

 .(مدارس تيزهوشان(مربوط به آنكورهاي ورودي راهنمايي و دبيرستان  آتب تستي –ز 



  روابط زناشويي و مسايل جنسي آتب مربوط به –ح 

 . آتب ورزشي –ط 

 اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي آتب مربوط به –ي 

 .سررسيد تقويم و –ك 

مقررات ابالغي وزارت، اختيار انشار هر يك  پيش از چاپ براي دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقالب اسالمي و ناشراني آه براساس اخذ مجوز –تبصره 

اطالع چاپخانه ها مي  به. ت فهرست دستگاهها و ناشراني را آه نيازي به اخذ مجوز قبلي ندارندوزار. نيست از آتب موضوع ا ين ماده را دارند، ضروري

 .رساند

موظفند مجوز چاپ طرح هاي خود را از  ها يا آارگاههايي آه چاپ بر روي محصوالت آنها جزو تفكيك ناپذير توليد محسوب مي گردد آارخانه - ١٤ماده 

 .وزارت اخذ نمايند

ماهانه چاپ آن تكرار مي شود قرارداديت در دو  براي چاپ مطبوعاتي آه بطور روزانه يا هفتگي يا. دهنده و چاپخانه مربوط موظفند رشسفا - ١٥ماده 

 .از قرارداد به منزله سفارشنامه در چاپخانه نگهداري مي شود يك نسخه. نسخه ميان خود مبادله نمايند

 .چاپ آن نمايند البه و مالحظه امتياز، اقدام بهها مجاز نيستند، بدون مطمطبوعات هيچيك از چاپخانه  در مورد –تبصره 

 فروش و تغيير محل و تعطيل چاپخانه و واحدهاي وابسته به آن شرايط –فصل چهارم 

  و موافقت قبلي و وزارتندارد، مگر با اجازه موافقتنامه تأسيس و پروانه حق انتقال موافقتنامه تأسيس و پروانه خود را به ديگري دارند – ١٦ماده 

توسط دارندگان موافقتنامه تاسيس و پروانه  خريد و نقل و انتقال ماشين آالت چاپ و دستگاههاي ليتوگرافي موضوع اين آيين نامه  ،ورود – ١٧ماده 

  . مي گيرد بالمانع است و با موافقت قبلي وزارت انجام

  .اسالمي انجام شود وگرافي، بايد با موافقت قبلي وزارت فرهنگ و ارشادتغيير مكان دستگاههاي چاپ و ليت هر گونه - ١٨ماده 

 ماده انتقال ماشين آالت چاپ به مكان جديد، ارائه تاييد به موارد مذآور در قبل از -تبصره

  . الزامي است (١٠) 

باشد بايد قبال مراتب را با ذآر مدت، به وزارت اطالع  را داشتهدارنده پروانه موضوع اين آيين نامه، قصد تعطيل موقت يا دايم آارگاه خود  هرگاه - ١٩ماده 

  .دهد

  مقررات ساير - فصل پنجم 

انقالب اسالمي،بانكها و شهرداريها يا  ها و واحدهاي وابسته آه متعلق به وزارتخانه ها، مؤسسات و شرآتهاي دولتي ، نهادهاي چاپخانه - ٢٠ماده 

آيين نامه  اين) ١٧(و ) ١٥(و ) ١٣(و ) ١٢(و   )١١( از نظر فعاليت مشمول مواد  ذآر نام است ، ها مستلزمسازمانهايي هستند آه شمول حكم بر آن

  .هستند

آارمندان خود را با ذآر شغل و حدود  چاپخانه و واحدهاي وابسته به آن بايد مشخصات، عكس و نشاني محل اقامت آليه آارگران و هر - ٢١ماده 

  .نگهداري آند ظم در دفتر چاپخانهمسئوليت هر يك به طور من

وزارت تعيين مي آند، خود را با مفاد اين آيين نامه  تصويب اين آيين نامه آليه چاپخانه ها و واحدهاي وابسته به آن بايد ظرف مدتي آه از تاريخ - ٢٢ماده 

  . ساقط مي شوددهند؛ در غير اين صورت پروانه آنها از درجة اعتبار و دستور العملهاي صادر شده تطبيق



  . مقررات اين آيين نامه ، حسب مورد موجب جلوگيري منتخب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي است تخلف از - ٢٣ماده 

  .يا فاقد پروانه جلوگيري نمايد انتظامي در سراسر آشور مكلف است بنا به اعالم آتبي وزارت، از فعاليت واحدهاي مختلف نيروي - ٢٤ماده 

  . است وزارت مأمور اجراي اين آيين نامه: تصويب اين آئين نامه آليه مقررات مغاير ملغي است  ريخاز تا - ٢٥ماده 

  يحسن حبيب - جمهور معاون اول رئيس

  


