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 بسمه تعالی

  "باصلوات بر محمد و آل محمد"



  

  وزارت بازرگانی -اطالعات وزارت ارتباطات و فناوري -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

  معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور -وزارت صنایع و معادن

  

وزارت فرهنگ و  13/4/88مـورخ 1128/1شـماره به پیشنهادبنا 24/5/1389 هیئت وزیران در جلسه مورخ

-نامه سامانآیین و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، ارشاد اسالمی 

 :هاي فرهنگی دیجیتال را به شرح زیر تصویب نمودها و فعالیتدهی و توسعه رسانه

  

  هاي  فرهنگی دیجیتالها و فعالیتدهی و توسعه  رسانهنامه سامانآیین

  

  :روندکار مینامه در معانی مشروح مربوط بهمندرج دراین آییناصطالحات : تعاریف  -1ماده    

  .ها در هرشکل و قالبمواد دیداري، شنیداري، نوشتاري و یا ترکیبی از آن :محتوا-الف   

بدون درنظرگرفتن طریقه یا روشی که  ،آید هنر و یا ابتکار پدید می ،دانش چه از راهآن: اثر -ب   

  .است کار رفتههایجاد آن بظهور و یا ، در بیان

ها در هر پدیده شامل آثار دیداري، شنیداري، نوشتاري و یا ترکیبی از آن :محتواي فرهنگی-پ   

 .هرشکل و قالب

منظور تبادل یا عرضه بدون استفاده از شبکه، برروي آن ابزاري که داده به :حامل دیجیتال -ت   

 .گردد، نظیرلوح فشردهذخیره می

هاي متعدد از حامل آن داده برروي نسخهفرآیندي که در نتیجه :یر حامل دیجیتالتکث -ث   

دیجیتال ذخیره گردد، نظیر تولید حامل دیجیتال حاوي داده و یا نسخه برداري از داده برروي 

 .حامل دیجیتال



هـاي دیجیتـال،کـه بـه قراردادن داده در معرض عرضه از طریق رسـانه :نشر دیجیتال -ج   

 .گردددوگونه نشر برحامل دیجیتال و نشر برخط تقسیم می

 .نشر دیجیتال از طریق حامل دیجیتال :نشر برحامل دیجیتال -چ   

 .نشر دیجیتال از طریق رسانه برخط :نشر برخط -ح   

شخص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا  :ناشر دیجیتال -خ   

 .ط اجازه اشتغال به نشر دیجیتال داردوفق قوانین مربو

اي و محتواي دیجیتال مجموعه منسجم شامل یک یا چند برنامه رایانه :افزاريبسته نرم -د   

 .قابل اجرا توسط نرم افزارهاي موجود در آن بسته

که براي دسترسی، نمایش، پخش، جستجو و یا  افزاريبسته نرم :ايبسته نرم افزاري رسانه -ذ   

- ايگیـرد، از قبیـل چنـدرسانهازي با محتواي دیجیتال موجود در آن بسته مورد استفاده قرار میب

 .هاي دیجیتالها و سرگرمیها، بازي

-افزاري که براي پدیـدآوردن و ویـرایش بـسته نرمبسته نرم :پردازبسته نرم افزاري رسانه -ر   

 .گیردهرگونه محتوا مورد استفاده قرار می اي و محتواي فرهنگی و یا انتشارافزاري رسانه

که امکان قراردادن محتواي دیجیتال در معرض دسترس عمـوم یا  هر سامانه :رسانه برخط -ز   

هزار مخاطب مشخص یا نا مشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی، بیش از یک

-هاي تلفن ثابت و همراه را فراهم میههاي مبتنی بر فناوري بلوتوث، شبکهاي محلی، شبکهشبکه

 .آورد

رسانه برخط که صرفاً شخص حقیقی یا حقوقی متـصدي آن را : رسانه برخط اختصاصی - س   

معرفی و محتواي دیجیتال درقلمرو اطالعات، اخبار، خدمات، آثـار و محـصوالت شـخص یاد شده را 

 .دهددر معرض دسترس قرارمی

هاي حاوي محتواي اي که امکان ارسال پیامانه برخط مبتنی بر سامانهرس :دهرسانه پیام - ش   

هزار مخاطب مشخص یا ارتباطی و مخابراتی براي بیش از یک دیجیتال از طریق بسترشبکه



با  هاي ارسال انبوه پیامک و سامانه هاي ارسال پیامآورد، از قبیل سامانهنامشخص را فراهم می

 .»بلوتوث«فناوري 

رسانه برخطی که بـستر قـراردادن محتـواي دیجیتـال در معـرض  :رسانهکاربر محور- ص   

ها و هزار مخاطـب مـشخص و همچنـین تعامـل و تـشکیل گروهدسترسـی عمـوم یـا بـیش از یـک

 .آوردهاي مجازي  را براي کاربران فراهم شبکه

کارگیري سخت افزار و نـصب نرم هاماکن عمومی که با ب :مرکز بازي و سرگرمی دیجیتال - ض   

اي بـازي و سـرگرمی را براي افزاري رسـانهافزارهاي مورد لزوم، امکان کاربري بسته هاي نرم

 .آورندکنندگان فراهم میمراجعه

- رسـانه مبتنی بـر فـناوري نـوین اطالعـات و ارتباطـات، شـامل گونه :رسـانه دیـجیتال - ط   

 :هاي زیر

 .ايافزاري رسانهبسته نرم  - 1

 . حامل دیجیتال حاوي داده - 2

  .رسـانه برخط - 3

فعالیـت فـرهنگی مبتنی بر فـناوري نـوین اطالعات و : فعالیت فرهنگی دیجیـتال - ظ   

  : هاي زیرارتباطات، شامل گونه

 .تصدي رسانه برخط - 1

نـرم افزاري رسانه  اي و بـستهپدیدآوردن، تهیـه کـردن و عرضه بـسته نـرم افـزاري رسـانه  - 2

 .پرداز

تکثیـر حامـل دیـجیتال و خدمـات مرتبط به قصـد انـتفاع یا براي عرضـه توسـط تکثیر   - 3

 .کننده

 .نشر دیجیتال  - 4

 .تصدي مرکز بازي و سرگرمی دیجیتال  - 5



تصدي ایجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هرشـکل رسانه برخط، سامانه یا مرکز بازي و  - 6

 . سفارش متصدیان مربوطسرگرمی دیجیتال به 

ارائه هرگونه خدمات ویرایش محتوا با استفاده از ابزارهاي مبتنی بر فناوري نوین اطالعات و    - 7

 .ارتباطات

هر سامانه، مکان کـسب و کار، شخص حقوقی و یا تشکیالت  :واحد فرهنگی دیجیتال -ع   

، فروشگاه، کارگاه، کارخانه، تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، مؤسسه

سایت، پایگاه اطالع رسانی و رسـانه برخط که فعالیت فرهنگی دیجیـتال انجام داده یا شبکه، وب

 .گیردفرهنگی دیجیتال مورد استفاده قرار می براي فعالیت

قـانون مـدیریت خـدمات ) 5(هـاي اجرایـی موضـوع مـاده دسـتگاه :دستگاه اجرایی -غ   

 .يکشور

کـارگیري دانـش، هنـر و یا ابتکـار توسط شـخص خلق اثري جدید با به :پدید آوردن -ف   

 .تنهایی یا با همکاري دیگر پدیدآورندگانحقیقی، به

کـارگیري پدیدآورنـده یـا تـأمین سـرمایه و امکانـات مـورد نیـاز و بـه :تهیـه کـردن -ق  

 .پدیدآورندگان براي ایجاد اثري جدید

تأمین سرمایه و امکانات مورد نیـاز و اداره امـور هرگونـه سـامانه یا تـشکیالت  :تصدي - ك   

 .ازقبیل شرکت، مؤسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مرکز

ایجاد و فعالیت هر واحـد فرهنگی دیجیتال و انتشار هر رسانه دیجیتال منوط به اخـذ مجـوز از  -2ماده    

و   آموزشی  دهايـوواح  ساتـمؤس  لـتعطی  انونـقسـالمی است و متخلفـین وفـق وزارت فرهنـگ و ارشاد ا

و سایر قوانین  -1372مصـوب  -شود ومی  دائر شده  انونیـذ مجوز قـاخ  بدون  که  و فرهنگی  تحقیقاتی

  .موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند گرفت

ها صدور پروانه انتشار نشریات الکترونیک وفق قوانین و مقـررات مربوط بـه مطبوعات و رسانه -1تبصره   

  .گرددانجام می



هـاي علـوم، بنـدي وزارتخانـهنشریات ادواري علمـی، آموزشـی و ترویجـی داراي رتبـه - 2تبصره   

جهاد کشاورزي کـه  قـبالً برابر تحقیقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و 

اند، صـورت چاپی دریافت نمودهقوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پروانه انتشار به

صورت الکترونیک منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه که با همان محتواي نسخه چاپی، بهدرصورتی

  .ندارند

-این آیین) 4(و ) 2(هـاي موضـوع مواد جمـله دارنـدگان مجوزحقوقی از کلیه اشخاص حقیقی و -3ماده   

از قبیل (براي فروش  معرفی کاال یا خدماتهاي تبلیغاتی، روابط عمومی و نامه مکلفند براي انجام فعالیت

می اخذ ، مجوز فعالیـت تبلیغـاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسال)تبلیغاتی انتشارمحتـوايه، و ـتهی، اورهـمش

آیین نامه هاي تبلیغاتی داراي مجوز معتبـر از آن وزارتخانه مراجعه نمایند و متخلفین وفق یا به کانون

شوراي انقالب  1358مصوب  -ی و تبلیغاتیـهاي آگهونـار و فعالیت کانـوه کـر نحـسیس و نظارت بأت

  بدون  که  و فرهنگی  و تحقیقاتی  زشیآمو  دهايـوواح  ساتـمؤس  تعطیل  انونـقو  -جمهوري اسالمی ایران

و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند  -1372مصوب  –شود یـوم  دائر شده  اخذ مجوز قانونی

  .گرفت

نشریـات الـکترونیک و چاپـی داراي پـروانه از وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی بـراي نشـر  -تبصره   

هاي برخط اختصاصی ثبت شده در آن وزارتخانه، صرفاً براي معرفی و تبلیغ رسانههاي تبلیغاتی و آگهی

  .ها نیاز به اخذ مجوز فعالیت تبلیغاتی ندارندمحصوالت و خدمات متصدیان آن

و عرضه کاالي شامل آثار دیداري و  توزیع، تولید، تکثیر هرگونه فعالیت تجـاري در زمینه - 4ماده   

هـاي دیجیتال یا شبکه داده منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و زقبیل حامـلشنیداري به هر طریق ا

ري ـور سمعی و بصـه در امـی کـوه مجازات اشخاصـون نحـقانارشـاد اسالمی است و متخلفـین وفـق 

و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرارخواهند  -1386مصوب  -نمایند هاي غیرمجاز میفعالیت

  .گرفت



اي و کاالهاي شامل محتواي فرهنگی دیداري و شنیداري یا قابل هاي نرم افزاري رسانهبسته -1تبصره   

 .گردندصورت محتواي یادشده،  کاالي شامل اثر دیداري و شنیداري محسـوب میاجرا به

ر دیداري و و عرضه کـاالي شامل آثـا توزیع، تولید، تکثیر هرگونه فعالیت تجاري در زمینه - 2تبصره   

صورت برخط بـارگیري گـردد یـا پس از سفارش که کاال، بههاي برخط، اعم از آنشنیداري از طریق سامانه

ها براي وي ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد متقاضی، به وسیله پست، پیک یا سایر روش

  .اسالمی ممنوع است

ها و مجامع صنفی ظـرف سـه ماه پـس از ابالغ اهمکاري اتحادیهوزارت بازرگانی مکلف است ب -5ماده    

نامه، صنوفی را که وفق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تـجاري هریـک از اشـکال کـاال و محصوالت این آیین

ها و مجامع صنفی باشند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتحادیهشامل آثار دیداري و شنیداري می

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است تقاضاي صـدور مجـوز فعالیت تجاري در . نمایدمربوط اعالم 

هاي یاد شده را فقط از واحدهاي صنفی دارنده جواز کسب صنـوف مشخص شده توسط وزارت زمینه

 .اند، دریافت نمایدربط معرفی شدهصورت کتبی از اتحادیه صنفی ذيبازرگانی که به

است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضاي اخـذ هریک از  وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی مکلف - 6ماده    

نامه، نسبت به بررسـی صـالحیت متقاضیان و صدور مجوز براي اشخاص واجد مجـوزهاي موضوع این آیین

  .صالحیت اقدام نماید

ـالحیت متقاضـیان بـا وزارت ربط موظفند همکـاري الزم را بـراي بررسی صهاي ذيدستگاه -1تبصره    

  .هاي آن وزارتخانـه ظـرف پـانزده روز پاسـخ دهندعمل آورده و به استعالمفرهنگ و ارشاد اسالمی به

چنانچه احراز صالحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنـگ و ارشـاد  - 2تبصره    

ضـیانی کـه عـدم صـالحیت آنـان احـراز اسـالمی مکلـف اسـت مجـوز موقـت مـشروط بـراي متقا

  .است، صادر نمایدنگردیده



هاي فعالیت فرهنگی دیجیتال، فعالیت تبلیغاتی و روابط هاي اجرایی براي انجام گونهدستگاه -7ماده    

هاي رسانه دیجیتال که به موجب قوانین و مقررات مربوط، به صراحت جزو عمومی و همچنین انتشار گونه

  .ها است، نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ندارند، وظایف یا اختیارات آنتکالیف

برخط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مجوز فعالیت رسانه یادشده  ثبت رسانه -8ماده   

درآن گردد و اشخاص حقیقی و حقوقی که رسانه برخط اختصاصی خودرا وفق ضوابط مربوط محسوب می

  .اند براي آن رسانه، نیاز به اخذ مجوز دیگري ندارندوزارتخانه به ثبت رسانیده

هاي در رسانه» وبالگ«اشخاص حقیقی براي انتشار محتوا و ایجاد تارنماي اختصاصی نظیر  -تبصره   

  .ندارندکاربرمحور داراي مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیاز به دریافت مجوز جداگانه 

هاي بـرخط اختـصاصی را از طریق است امکان ثبت رسانه وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی مکلف -9ماده 

هاي برخط و یا مراجعه حضوري به نحوي فراهم آورد که ثبت رسانه مورد تقاضا، بالفاصـله پس از سامانه

  .مراجعه حضوري یا برخط متقاضیان انجام شود

-نامه واحدهایی ایجـادنموده یـا فعالیتو حقوقی که پیش از ابالغ ایـن آیـیناشخاص حقیقی  -10ماده   

اند که وفق این آیین نامه نیاز به اخـذ مجـوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسالمی دارد، دادههایی انجام می

هنگ و ارشاد نامه نسبت به درخواست مجوز مربـوط از وزارت فرماه از تاریخ ابالغ این آیینباید ظرف شش

  . نامه آن وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دریافت نماینداسالمی اقدام نموده و گواهی

نامه  یـادشده در ایـن ماده را وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی مکلف است ظرف دوهفته گواهی -  1تبصره   

 .براي متقاضیان صاحب صالحیت صادر نماید

نامه موضوع این ماده و همچنین دارندگان مجوزهاي یادشده در مواد گواهی اشخاص دارنده - 2تبصره   

نامه، حسب مورد از تاریخ ابالغ عدم موافقت با تقاضاي اخذ مجوز یا ابطـال مجوز این آیین) 4(و ) 3(، )2(

لی کامل نامه، باید ظرف یک ماه نسبت به تعطیـاین آیین) 22(هاي ماده ها مطابق ضوابط و دستورالعملآن

  .هایی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنـگ و ارشاد اسـالمی دارد اقدام نمایندواحدها یا فعالیت



وزارت صنایع و معادن مکلف است صدور و یا تمدید جواز تأسیس و پروانه تولیـد در زمینه نرم  - 11ماده    

دیجیتال حاوي داده را منوط بـه اخذ مجوز از  هايپرداز  و تولید یا تکثیر حاملاي و رسانهافزارهاي رسانه

هاي یاد شده را از موضوع جواز تأسیس یا پروانه تولید وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نموده یا فعالیت

هاي نامه و ضوابط و دستورالعملوزارتخانه یادشده با واحدهاي صنعتی متخلف از این آیین. مستثنی نماید

  .نمایدمقررات موضوعه رفتار میاجرایی آن وفق قوانین و 

صالح، در هاي اجرایی و سایر مراجع ذياشخاص حقیقی و حقوقی داراي مجوز یا پروانه از دستگاه - 12ماده 

-ها و واحدهایی که وفق این آیینچارچوب قوانین مربوط مکلفند از ارائه خدمات یا محـصوالت بـه فعالیت

. فرهنگ و ارشاد اسالمی دارند، و فاقد مجوز مربوط  هستند خودداري نمایندنامه نیاز به اخذ مجوز از وزارت 

صالح در چارچوب وظایف قانونی خود، مکلف به نظارت بر حسن اجـراي هاي اجرایی و مراجع ذيدستگاه

حکم مقرر در این ماده و همچنین برخورد با متخلفین از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و 

  .نامه هستنداین آیین) 22(هاي اجرایی ماده لعملدستورا

ایرانـی و توسعه  -وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به منظور ترویج فرهنگ اسـالمی -13ماده    

هاي فرهنگی دیجیتال درکشور، با رعایت قوانین موضوعه و از محل اعتبـارات مربوط، ها و فعالیترسانه

  :دهداقدامات ذیل را انجام 

    :هاي دیجیتال، شاملحمایت از تهیه و انتشار رسانه -الف   

ایرانی یا  - اي مروج فرهنگ اسالمی هاي نرم افزاري رسانهتهیه و انتشار بسته حمایت از- 1

  .عمومیهاي گاهیمـؤثر در ارتقـاي اطالعات و آ

ایرانـی یا مـؤثر در ارتقـاي  –هـاي بـرخط مـروج فرهنـگ اسـالمی انتشار رسـانه حمایت از - 2

  .عمومی و دانش و مهارت هاي تخصصی هايآگاهیاطالعـات و 

هاي کاربر محـور غیـر دولتـی تحـت حمایت از ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت رسانه -ب   

  .نظـارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی



آثار و محـصوالت فرهنگـی دیجیتـال، ها، هاي تهیه و نشر رسانهحمایت از توسعه زیرساخت -پ   

  :شامل

)  رشـد(ها و مراکز توانمندسـازي ایجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرك حمایت از- 1

  .هاي فرهنگی و هنري دیجیتالهـا و فعالیتتخصـصی رسـانه

هاي فرهنگی ها و فعالیتهاي ویژه رسانهحمایت ازایجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش- 2

  .هاي علم و فناوري و مراکز رشدجیتـال در پاركدی

هاي نرم افزاري رسانه پرداز و سایر ابزارهاي سخت افزاري و نرم افزاري تأمین بسته حمایت از- 3

  .ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنري دیجیتالتهیه و نشر رسانه

و زبان فارسی و تاریخ هاي مبتنی بر خط تولید، انتشار و ترویج کاربري سامانه حمایت از- 4

  .هجري شمسی

-ایجاد و توسعه مراکز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی بـراي تهیـه و نـشر رسـانه حمایت از- 5

  .هـا، آثـار و محصوالت فرهنگی و هنري دیجیتال

  . هاي برخط داخلیبراي رسانه) IDC(خرید خدمات مراکز داده  حمایت از- 6

  .براي بخش فرهنگ) IDC(ایجاد و فعالیت  مراکز داده  حمایت از- 7

، آثار و محصوالت فرهنگـی هازمینه رسانههاي تخصصی در حمایت از ارتقاي دانش و مهارت -ت   

  : دیجیتال، شامل

آثار  ها،رسانهراهبردي در بخش غیر دولتی در حوزه  هاي پژوهشیحمایت از انجام فعالیت- 1

  . الفرهنگـی و هنري دیجیت

هاي تحقیق و توسعه کاربردي داراي خروجی قابل اجرا در بـخش غیردولتـی طرح حمایت از- 2

  .ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنري دیجیتالدر حـوزه رسانه

هاي آموزشی تخصصی در ها و دورهبرگزاري تورهاي داخلی و خارجی، کارگاه حمایت از- 3

  .نگی و هنري دیجیتالهـا، آثار و محصوالت فرهزمینه رسانه



- گیري مناسب از آثار و محصوالت فرهنگـی، هنـري و رسـانهحمایت از توسعه فرهنگ بهره -ث   

  : اي دیجیتال، شامل

هـا، آثـار و تهیه و انتشار محتوا و آثار فرهنگی و هنري در زمینه رسـانه حمایت از-1 

  .هااز آنگیري مـحصوالت فرهنگـی و هنري دیجیتال و فرهنگ بهره

  .المللی فرهنگ، هنر و رسانه دیجیتالبرگزاري ساالنه جشنواره ملی و بین - 2

اي در هاي ملی و منطقهبرگزاري مسابقات، جشنواره ها، نمایشگاه ها و بازارچه حمایت از - 3

  .ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنري دیجیتالزمینه رسانه

رادیویی و تلویزیونی در زمینه ارتقاي فرهنگ و آگاهی هاي تهیه و پخش برنامه حمایت از- 4

  . هاي فرهنگی دیجیتالها و فعالیتهاي تخصصی حوزه رسانهعمومی و دانش و مهارت

دیجیتال در  یفرهنگ هايو مجتمعهاي فرهنگ دیجیتال ایجاد و توسعه خانه حمایت از- 5

  .سراسر کشور

ها اي فاخر دیجیتال و اهداي آنهنري و رسانههاي آثار و محصوالت فرهنگی، خرید نسخه - 6

هاي عمومی، سایر مراکز دیجیتال، کتابخانه یفرهنگ هاي، مجتمعهاي فرهنگ دیجیتالبـه خانه

  .فرهنگـی و مخـاطبین خـاص داخلـی و خارجی

  :ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنري دیجیتال، شاملحمایت از توسعه اقتصاد رسانه -ج   

هـاي فـروش آثـار، محـصوالت و خـدمات فرهنگـی، ایجـاد و توسـعه سـامانه ت ازحمای- 1

  .اي دیجیتالهنـري و رسانه

اي دیجیتال از طریق خرید آثار، محصوالت و خدمات فرهنگی، هنري و رسانه حمایت از- 2

لف هاي الکترونیک تخفیف خرید آثار و خدمات یادشده میان آحاد مختصـدور و توزیـع کارت

  .جامعه



اعطاي تسهیالت مالی و اعتباري ازمحل وجوه اداره شده و سایر منابع براي ایجاد، ارتقا،  - 3

ها، آثار، محصوالت و واحدهاي فرهنگی دیجیتال و مراکز، توسعه و استمرار فعالیت رسانه

  .خدمات و ابزارهـاي سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط

پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیالت اعطایی براي پدید آوردن یا ارتقـاي آثـار  - 4

ها یا واحدهاي فرهنگی اي دیجیتال و برپانمودن یا توسعه سامانهفرهنگـی، هنري و رسانه

  .دیجیتال داراي توجیه اقتصادي

دیجیتـال  و هنريی ها، آثار و محـصوالت فرهنگحمایت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه -چ   

  :داخلـی در خارج از کشور، شامل

ها و آثار و محصوالت فرهنگی و هنـري هاي رسانهها و نمایشگاهبرگزاري بازارچه حمایت از- 1

  .اسالمی -ایرانیدیجیتـال  به ویژه درکشورهاي حوزه تمدن 

هنـري  هـا و آثـار و محـصوالت فرهنگـی وحضور دست اندرکاران رسانه حمایت از- 2

  .خارج از کشور هايجشنوارهها، مسابقات و ها، همایش، نمایشگاههابازارچهدیجیتـال داخلی در 

اي مـروج هاي نرم افـزاري رسـانههاي برخط و بستهحمایت ویژه از تهیه و نشر رسانه - 3

  .ایرانی به زبان هاي خارجی - فرهنـگ اسالمی

رات آثار، محصوالت و خدمات فرهنگی، هنري و ها در ازاي صاداعطاي جوایز و مشوق -4 

  .اي دیجیتالرسانه

  .هاي برخط داخلیها در ازاي مخاطبین خارجی رسانهاعطاي جوایز و مشوق - 5

نامه و ضوابط و هاي اجرایی مکلفند با رعایت قوانین موضوعه، احکام این آیینکلیه دستگاه - 14ماده    

محـل اعتبـارات مربـوط، از تهیه و انتشار محتواي فرهنگی دیجیتال هاي اجرایـی آن و از دستورالعمل

- ایرانی بوده و یا در ارتقاي اطالعات و آگاهی -مربوط به حوزه وظایف قانونی خود که مروج فرهنگ اسالمی

  .هاي عمومی یا دانش و مهارت هاي تخصصی مؤثر باشد، حمایت نمایند



ها و ت راهبردي رییس جمهور منابع الزم براي اعطاي حمایتریزي و نظارمعاونت برنامه -15ماده    

  .نمایدبینی میسنواتی و مقررات مربوط پیش نامه را درلوایح بودجهتسهیالت موضوع این آیین

نامـه، به ها و تسهیالت موضـوع این آیینمجموع اعـتبار اعطاي حمایت%) 20(بیست درصد -تبصره   

هاي موضوع ماده فته به اعطاي تسهیالت مالی و اعتباري، به اعطاي حمایتاستثناي اعتبارات تخصیص یا

  .نامه اختصاص خواهد یافتاین آیین) 14(

نامـه بایـد ازطریـق فراخـوان عمـومی شامل هاي موضوع این آییناعطاي تسهیالت و حمایت - 16ماده    

تقاضاهاي واصـل شده و با اعطـاي  شکلی و موضوعی و خالصه سازوکار ارزیابی هاياولویتمحورها و 

  .هاي برابر به تمامی متقاضیان درسراسر کشور و رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت گیردفرصت

 )13(مـاده )ث(بند  )4(جزء نامه به استثناي هاي موضوع این آییناعطاي تسهیالت و حمایت -17ماده   

طور مستمر از محل هاي غیردولتی که بهها، مؤسسات و سازماناجرایی و شرکت هايدستگاهنامه به این آیین

 .نمایند ممنوع استبودجه عمومی کشور کمک دریافت می

ها، فعالیت داخل ـو ت مـوازيسهیالت ـتهـا وحمایتبه منظور ایجاد هماهنگی و اجتناب از ارایه  -18ماده   

نامه را از طریق یک رسانه هاي موضوع این آیینحمایتو تسهیالت تقاضاي مکلفند هاي اجرایی کلیه دستگاه

است، دریافت نموده و  دهـایجاد گردی، ارشاد اسالمی منظور توسط وزارت فرهنگ و اینترنتی که بدینبرخط 

رسانه مورد را در  هاآن  و نتایج بررسی یندآفرو درخواستی هاي و حمایتنوع تسهیالت  متقاضیان،مشخصات 

  . ماینداشاره منتشر ن

به استثناي مواردي که در قوانین بودجه سنواتی یا سایر قوانین جاري، احکامی برخالف مقررات  - 19ماده   

هاي فرهنگی دیجیتال و نیز حمایت ها و فعالیتحمایت از رسانههرگونه  شود،نامه وضع شده یا میاین آیین

یجیتال، از محل بودجه عمـومی کـشور، توسط کردن، نشر و انتشار محتواي فرهنگی داز پدیدآوردن، تهیه

نامه و ایـن آیین )21(تا ) 16(مـواد هاي اجراییباید با رعایت سـازوکار و ضـوابط مقـرر در کلیه دستگاه

  .نامه و تبصره ذیل آنصورت گیرداین آیین )22(ماده هاي اجرایی موضوع ضوابط و دستورالعمل



هاي بازرگانی و صنایع و معادن از خانههاي صنعتی وزارتصادراتی و حمایتها و جوایز مشوق -تبصره   

  .شمول این ماده مستثنی است

، )2(اعطاي هرشکل حمایت، تعهد و پرداخت هر مبلغ براي خرید کاال و خـدمات موضـوع مواد  -20ماده 

ت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط از وزاراین آیین) 4(و ) 3(

از نامه این آیین) 4(و ) 3(، )2(مواد هاي موضوع دارندگان مجوز. هاي اجرایی ممنوع اسـتتوسط دستگاه

 واز حمایـت  منـديبهرهبراي فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین  ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

هاي اجرایی نیاز به اخذ مجوز، پروانه یا رتبه و یا ستگاهکـاال و خـدمات موضوع مجوز خود به دفـروش یا 

  .احراز صالحیت توسط مراجع دیگر ندارند

نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت فرهنگ فرهنگ و این آیین) 7(هاي اجرایی موضوع ماده دستگاه -تبصره   

  . مستثنی هستندهاي اجرایی ارشاد اسالمی براي معامالت موضوع این ماده با سایر دستگاه

هـاي هـا یـا حامـلاي یا نسخههاي نرم افزاري رسانههر گونه خرید و یا حمایت از بسته -21ماده    

هاي اجرایی، عالوه بر رعایـت سـایر قـوانین و مقـررات موضـوعه، منوط ها توسط دستگاهدیجیتال حاوي آن

وفـق قـانون حمایـت از حقـوق پدیدآورنـدگان نرم افزار مورد حمایت یا خریداري، به احراز ثبت نرم

 . کننده حمایت استنام فروشنده یا دریافتبه  -1379مصوب  -ايافزارهاي رایانه

هاي نرم افزاري ثبت شده از ناشرین دیجیتال و نیز نماینده فروش هاي بستهخرید نسخه -1تبصره   

  .موضوعه بالمانع استناشرین یاد شده با رعایت سایر قوانین و مقررات 

هاي نرم افزاري درقالب سـفارش یا حمایـت از در مواردي که خرید یا حمایت از بسته - 2تبصره   

گیرد، پرداخت حداکثر نیمی از مبلغ معاملـه یـا حمایـت، بـا اخـذ تعهد ها صورت میپدیدآوردن یا تهیه آن

  .بالمانع است افزارنامه ثبت نرمو تضمین مناسب براي ارائه گواهی

هـاي بـرخط نامه از جمله چگونگی ثبت رسانههاي اجرایی این آیینضوابط و دستورالعمل -22ماده   

ها، ضوابط اختصاصی، صدور، ابطال و تعلیق مجوز، ضوابط فعالیت دارندگان مجوزها و اعمال نظارت بر فعالیت

نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشـاد ها و واحدهایی که ارائه خدمات یـا محصوالت براي فعالیت



هاي شـکلی و موضوعی و سازوکار ارزیابی تقاضاهاي دریافت اسـالمی دارند و همچنین محورها و اولویت

هاي صـنفی نامه با همکاري تشکلها، درچارچوب قوانین مربوط و احکام این آیینتسهیالت و حمایت

سالمی یا حسب مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه مربوط، توسـط وزارت فرهنگ و ارشاد ا

  . گرددربط تدوین و ابالغ میاجرایی ذي

ها و سازوکارهاي انتخاب محتواي فرهنگی مورد حمایت و چگونگی تعیین مبلغ و اعطاي اولویت -تبصره   

هاي یت نماینـدگان وزارتخانهنـامه در کـارگروهی کـه بـا عـضوایـن آیـین) 14(هـاي موضـوع مـاده حمایت

، ارتباطات و فناوري اطالعات، آموزش و پرورش، علـوم، تحقیقات و فناوري، )رییس(فرهنگ و ارشاد اسالمی 

رسـانی، سـازمان تبلیغات اسالمی، حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دبیرخانه شوراي عالی اطالع

گردد، میهاي صنفی ذیربط تشکیلو تشکل علوم اسالمیسسه مرکز تحقیقات کامپیوتري ؤمعلمیه قم، 

  .  گرددتدوین و پس از ابالغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرا می

هاي علم و فناوري پارك ،علوم، تحقیقات و فناوري، معاونت علمی و فناوري رئیس جمهوروزارت-23ماده   

هـاي فرهنگی ها و فعالیـتهاي ویژه رسانهخشو مراکز رشد، در چارچوب قوانین موضوعه، براي ایجاد ب

هاي علم و فناوري و مراکز رشد همکاري الزم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عمل دیجیتال در پارك

  .آورندمی

-بار گزارشـی از اجـراي ایـن آیینوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است، هر شش ماه یک -24ماده   

  . آن به هیئت وزیران ارائه نمایدنامه و نتایج 

  

  

  
 


