
آيین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال



ماده 1ـ  تعاریف: اصطالحات مندرج در اين آيین نامه در معانی مشــروح مربوط به 
کار می روند:

الف( محتوا: مواد ديداری، شنیداری، نوشتاری و يا ترکیبی از آنها در هر شکل و قالب.
ب( اثر: آنچه از راه دانش، هنر و يا ابتــکار پديد می آيد، بدون در نظر گرفتن طريقه يا 

روشی که در بیان، ظهور و يا ايجاد آن به کار رفته است.
پ( محتوای فرهنگی: هر پديده شامل آثار ديداری، شنیداری، نوشتاری و يا ترکیبی از 

آنها در هر شکل و قالب.
ت( حامل دیجیتال: ابزاری که داده به منظور تبادل يا عرضه بدون استفاده از شبکه، بر 

روی آن ذخیره می گردد، نظیر لوح فشرده.
ث( تکثیر حامل دیجیتال: فرايندی که در نتیجه آن داده بر روی نسخه های متعدد از حامل 
ديجیتال ذخیره گردد، نظیر تولید حامل ديجیتال حاوی داده و يا نسخه برداری از داده بر 

روی حامل ديجیتال.
ج( نشر دیجیتال: قرار دادن داده در معرض عرضه از طريق رسانه های ديجیتال، که به دو 

گونه نشر بر حامل ديجیتال و نشر برخط تقسیم می گردد.
چ( نشر بر حامل دیجیتال: نشر ديجیتال از طريق حامل ديجیتال.

ح( نشر برخط: نشر ديجیتال از طريق رسانه برخط.
خ( ناشر دیجیتال: شخص حقیقی يا حقوقی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد 
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اسالمی يا وفق قوانین مربوط اجازه اشتغال به نشر ديجیتال دارد.
د( بســته نرم افزاری: مجموعه منسجم شــامل يک يا چند برنامه رايانه ای و محتوای 

ديجیتال قابل اجرا توسط نرم افزارهای موجود در آن بسته.
ذ( بسته نرم افزاری رسانه ای: بسته نرم افزاری که برای دسترسی، نمايش، پخش، جستجو 
و يا بازی با محتوای ديجیتال موجود در آن بســته مورد اســتفاده قرار می گیرد، از قبیل 

چندرسانه ای ها، بازی ها و سرگرمی های ديجیتال.
ر( بسته نرم افزاری رســانه پرداز: بســته نرم افزاری که برای پديد آوردن و ويرايش 
بسته نرم افزاری رسانه ای و محتوای فرهنگی و يا انتشــار هرگونه محتوا مورد استفاده 

قرار می گیرد.
ز( رسانه برخط: هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای ديجیتال در معرض دسترس 
عموم يا بیش از يک هزار مخاطب مشخص يا نامشخص از طريق بستر شبکه نظیر شبکه 
گسترده جهانی، شبکه های محلی، شبکه های مبتنی بر فناوری بلوتوث، شبکه های تلفن 

ثابت و همراه را فراهم می آورد.
ژ( رسانه برخط اختصاصی: رسانه برخط که فقط شخص حقیقی يا حقوقی متصدی 
آن را معرفی و محتوای ديجیتال در قلمرو اطالعات، اخبار، خدمات، آثار و محصوالت 

شخص يادشده را در معرض دسترس قرار می دهد.
س( رسانه پیام ده: رسانه برخط مبتنی بر ســامانه ای که امکان ارسال پیام های حاوی 
محتوای ديجیتال از طريق بستر شبکه ارتباطی و مخابراتی برای بیش از يک هزار مخاطب 
مشــخص يا نامشــخص را فراهم می آورد، از قبیل سامانه های ارســال انبوه پیامک و 

سامانه های ارسال پیام با فناوری بلوتوث.
ش( رسانه كاربر محور: رسانه برخطی که بستر قرار دادن محتوای ديجیتال در معرض 
دسترسی عموم يا بیش از يک هزار مخاطب مشخص و همچنین تعامل و تشکیل گروه ها 

و شبکه های مجازی را برای کاربران فراهم آورد.
ص( مركز بازی و سرگرمی دیجیتال: اماکن عمومی که با به کارگیری سخت افزار و نصب 
نرم افزارهای مورد لزوم، امکان کاربری بسته های نرم افزاری رسانه ای بازی و سرگرمی را 
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برای مراجعه کنندگان فراهم می آورند.
ض( رســانه دیجیتال: رســانه مبتنی بر فناوری نوين اطالعات و ارتباطات، شــامل 

گونه های زير:
1. بسته نرم افزاری رسانه ای.

2. حامل ديجیتال حاوی داده.
3. رسانه برخط.

ط( فعالیت فرهنگی دیجیتــال: فعالیت فرهنگی مبتنی بر فنــاوری نوين اطالعات و 
ارتباطات، شامل گونه های زير:

1. تصدی رسانه برخط.
1. پديد آوردن، تهیه کردن و عرضه بســته نرم افزاری رســانه ای و بسته نرم افزاری 

رسانه پرداز.
3. تکثیر حامل ديجیتال و خدمات مرتبط به قصد انتفاع يا برای عرضه توسط تکثیرکننده.

4. نشر ديجیتال.
۵. تصدی مرکز بازی و سرگرمی ديجیتال.

6. تصدی ايجاد، توسعه، پشتیبانی و اداره هر شکل رسانه برخط، سامانه يا مرکز بازی 
و سرگرمی ديجیتال به سفارش متصديان مربوط.

7. ارائه هرگونه خدمات ويرايش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوين 
اطالعات و ارتباطات.

ظ( واحد فرهنگی دیجیتال: هر سامانه، مکان کسب وکار، شخص حقوقی و يا تشکیالت 
تحت هر شکل و عنوان از قبیل گروه، سازمان، مرکز، شرکت، موسسه، فروشگاه، کارگاه، 
کارخانه، شبکه، وب ســايت، پايگاه اطالع رسانی و رســانه برخط که فعالیت فرهنگی 

ديجیتال انجام داده يا برای فعالیت فرهنگی ديجیتال مورد استفاده قرار می گیرد.
ع( دســتگاه اجرایی: دســتگاه های اجرايــی موضوع مــاده )۵( قانــون مديريت 

خدمات کشوری.
غ( پدید آوردن: خلق اثری جديد با به کارگیری دانش، هنر و يا ابتکار توسط شخص 
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حقیقی، به تنهايی يا با همکاری ديگر پديدآورندگان.
ف( تهیه كردن: تامین ســرمايه و امکانات مــورد نیاز و به کارگیــری پديدآورنده يا 

پديدآورندگان برای ايجاد اثری جديد.
ق( تصدی: تامین سرمايه و امکانات مورد نیاز و اداره امور هرگونه سامانه يا تشکیالت 

از قبیل شرکت، موسسه، دفتر، فروشگاه، واحد و مرکز.
ماده 2ـ  ايجاد و فعالیت هر واحد فرهنگی ديجیتال و انتشار هر رسانه ديجیتال منوط 
به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اســت و متخلفین وفق قانون  تعطیل  
موسســات  و واحدهای  آموزشــی  و تحقیقاتی  و فرهنگی  که  بدون  اخذ مجوز قانونی  
داير شده  و می شود )مصوب 1372( و ســاير قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار 

خواهند گرفت.
تبصره1ـ  صدور پروانه انتشار نشريات الکترونیک وفق قوانین و مقررات مربوط به 

مطبوعات و رسانه ها انجام می گردد.
تبصره2ـ  نشريات ادواری علمی، آموزشی و ترويجی دارای رتبه بندی وزارتخانه های 
علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش وپرورش و جهاد 
کشاورزی که قبال برابر قوانین و مقررات مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پروانه 
انتشار به صورت چاپی دريافت نموده اند، در صورتی  که با همان محتوای نسخه چاپی، 

به صورت الکترونیکی منتشر شوند نیاز به اخذ مجوز جداگانه ندارند.
ماده 3ـ  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دارندگان مجوزهای موضوع مواد )2( 
و )4( اين آيین نامه مکلف اند برای انجام فعالیت های تبلیغاتی، روابط عمومی و معرفی کاال 
يا خدمات برای فروش )از قبیل مشاوره، تهیه، و انتشار محتوای تبلیغاتی(، مجوز فعالیت 
تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اخذ يا به کانون های تبلیغاتی دارای مجوز معتبر 
از آن وزارتخانه مراجعه نمايند و متخلفین وفق آيین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و 
فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی )مصوب 13۵8( شورای انقالب جمهوری اسالمی 
ايران و قانون  تعطیل  موسسات  و واحدهای  آموزشی  و تحقیقاتی  و فرهنگی  که  بدون  اخذ 
مجوز قانونی  داير شده  و می شود )مصوب 1372( و ساير قوانین موضوعه مورد پیگرد 
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قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصرهـ  نشريات الکترونیکی و چاپی دارای پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
برای نشر آگهی های تبلیغاتی و رسانه های برخط اختصاصی ثبت شده در آن وزارتخانه، 
صرفا برای معرفی و تبلیغ محصوالت و خدمات متصديان آنها نیاز به اخذ مجوز فعالیت 

تبلیغاتی ندارند.
ماده 4ـ  هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزيع و عرضه کاالی شــامل 
آثار ديداری و شــنیداری به هر طريق از قبیل حامل های ديجیتال يا شبکه داده منوط به 
اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و متخلفین وفق قانون نحوه مجازات 
اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمايند )مصوب 1386( و 

ساير قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
تبصره1ـ  بسته های نرم افزاری رسانه ای و کاالهای شامل محتوای فرهنگی ديداری و 
شنیداری يا قابل اجرا به صورت محتوای يادشــده، کاالی شامل اثر ديداری و شنیداری 

محسوب می گردند.
تبصره2ـ  هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، تکثیر، توزيع و عرضه کاالی شامل 
آثار ديداری و شنیداری از طريق سامانه های برخط، اعم از آنکه کاال، به صورت برخط 
بارگیری گردد يا پس از سفارش متقاضی، به وسیله پست، پیک يا ساير روش ها برای وی 

ارسال گردد، بدون اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ممنوع است.
ماده 5ـ  وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتحاديه ها و مجامع صنفی ظرف 
سه ماه پس از ابالغ اين آيین نامه، صنوفی را که وفق ضوابط صنفی مجاز به عرضه تجاری 
هريک از اشکال کاال و محصوالت شــامل آثار ديداری و شنیداری می باشند به وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و اتحاديه ها و مجامع صنفی مربوط اعالم نمايد. وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مکلف است تقاضای صدور مجوز فعالیت تجاری در زمینه های يادشده را 
فقط از واحدهای صنفی دارنده جواز کسب صنوف مشخص شده توسط وزارت بازرگانی 

که به صورت کتبی از اتحاديه صنفی ذی ربط معرفی شده اند، دريافت نمايد.
ماده 6ـ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است ظرف سه ماه پس از ارائه تقاضای 
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اخذ هريک از مجوزهای موضوع اين آيین نامه، نسبت به بررسی صالحیت متقاضیان و 
صدور مجوز برای اشخاص واجد صالحیت اقدام نمايد.

تبصره 1ـ  دســتگاه های ذی ربط موظف اند همکاری الزم را برای بررسی صالحیت 
متقاضیان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عمل آورده و به استعالم های آن وزارتخانه 

ظرف پانزده روز پاسخ دهند.
تبصره 2ـ  چنانچه احراز صالحیت متقاضیان، ظرف سه ماه میسر نگردد، وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی مکلف است مجوز موقت مشروط برای متقاضیانی که عدم صالحیت آنان 

احراز نگرديده است، صادر نمايد.
ماده 7ـ  دستگاه های اجرايی برای انجام گونه های فعالیت فرهنگی ديجیتال، فعالیت 
تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین انتشار گونه های رسانه ديجیتال که به موجب قوانین 
و مقررات مربوط، به صراحت جزء تکالیف، وظايف يا اختیارات آنها است، نیاز به اخذ 

مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ندارند.
ماده 8ـ  ثبت رسانه برخط اختصاصی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، مجوز فعالیت 
رسانه يادشده محسوب می گردد و اشخاص حقیقی و حقوقی که رسانه برخط اختصاصی 
خود را وفق ضوابط مربوط در آن وزارتخانه به ثبت رسانیده اند برای آن رسانه، نیاز به اخذ 

مجوز ديگری ندارند.
تبصرهـ  اشخاص حقیقی برای انتشار محتوا و ايجاد تارنمای اختصاصی نظیر »وبالگ« 
در رسانه های کاربرمحور دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نیاز به 

دريافت مجوز جداگانه ندارند.
ماده 9ـ  وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی مکلف است امکان ثبت رسانه های برخط 
اختصاصی را از طريق سامانه های برخط و يا مراجعه حضوری به نحوی فراهم آورد که 
ثبت رسانه مورد تقاضا، بالفاصله پس از مراجعه حضوری يا برخط متقاضیان انجام شود.

ماده 10ـ  اشخاص حقیقی و حقوقی که پیش از ابالغ اين آيین نامه واحدهايی ايجاد 
نموده يا فعالیت هايی انجام می داده اند که وفق اين آيین نامه نیاز به اخذ مجوز از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد، بايد ظرف شش ماه از تاريخ ابالغ اين آيین نامه نسبت به 
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درخواست مجوز مربوط از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اقدام نموده و گواهینامه آن 
وزارتخانه مبنی بر ثبت درخواست مجوز را دريافت نمايند.

تبصره1ـ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است ظرف دوهفتم گواهینامه يادشده 
در اين ماده را برای متقاضیان صاحب صالحیت صادر نمايد.

تبصره2ـ  اشخاص دارنده گواهینامه موضوع اين ماده و همچنین دارندگان مجوزهای 
يادشده در مواد )2(، )3( و )4( اين آيین نامه، حسب مورد از تاريخ ابالغ عدم موافقت با 
تقاضای اخذ مجوز يا ابطال مجوز آنها مطابق ضوابط و دستورالعمل های ماده )22( اين 
آيین نامه، بايد ظرف يک ماه نسبت به تعطیلی کامل واحدها يا فعالیت هايی که نیاز به اخذ 

مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارد اقدام نمايند.
ماده 11ـ  وزارت صنايع و معادن مکلف است صدور و يا تمديد جواز تاسیس و پروانه 
تولید در زمینه نرم افزارهای رسانه ای و رسانه پرداز و تولید يا تکثیر حامل های ديجیتال 
حاوی داده را منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نموده يا فعالیت های 
يادشده را از موضوع جواز تاســیس يا پروانه تولید مستثنی نمايد. وزارتخانه يادشده با 
واحدهای صنعتی متخلف از اين آيین نامه و ضوابط و دستورالعمل های اجرايی آن وفق 

قوانین و مقررات موضوعه رفتار می نمايد.
ماده 12ـ  اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز يا پروانه از دستگاه های اجرايی و ساير 
مراجع ذی صالح، در چارچوب قوانین مربوط مکلف اند از ارائه خدمات يا محصوالت به 
فعالیت ها و واحدهايی که وفق اين آيین نامه و ساير قوانین و مقررات موضوعه نیاز به اخذ 
مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارند، و فاقد مجوز مربوط هستند خودداری 
نمايند. دســتگاه های اجرايی و مراجع ذی صالح در چارچــوب وظايف قانونی خود، 
مکلف به نظارت بر حسن اجرای حکم مقرر در اين ماده و همچنین برخورد با متخلفین 
از آن وفق قوانین و مقررات موضوعه و ضوابط و دستورالعمل های اجرايی ماده )22( اين 

آيین نامه هستند.
ماده 13ـ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است به منظور ترويج فرهنگ اسالمی 
ايرانی و توسعه رســانه ها و فعالیت های فرهنگی ديجیتال در کشور، با رعايت قوانین 
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موضوعه و از محل اعتبارات مربوط، اقدامات ذيل را انجام دهد:
الف( حمايت از تهیه و انتشار رسانه های ديجیتال، شامل:

1ـ  حمايت از تهیه و انتشار بسته های نرم افزاری رسانه ای مروج فرهنگ اسالمی ايرانی 
يا موثر در ارتقای اطالعات و آگاهی های عمومی.

2ـ  حمايت از انتشار رسانه های برخط مروج فرهنگ اسالمی ايرانی يا موثر در ارتقای 
اطالعات و آگاهی های عمومی و دانش و مهارت های تخصصی.

ب( حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعالیت رسانه های کاربر محور غیردولتی تحت 
نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

پ( حمايت از توسعه زيرساخت های تهیه و نشر رسانه ها، آثار و محصوالت فرهنگی 
ديجیتال، شامل:

1.حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعالیت شهرك ها و مراکز توانمندسازی )رشد( 
تخصصی رسانه ها و فعالیت های فرهنگی و هنری ديجیتال.

2. حمايت از ايجاد، توسعه و استمرار فعالیت بخش های ويژه رسانه ها و فعالیت های 
فرهنگی ديجیتال در پارك های علم و فناوری و مراکز رشد.

3. حمايت از تامین بسته های نرم افزاری رسانه پرداز و ساير ابزارهای سخت افزاری و 
نرم افزاری تهیه و نشر رسانه ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنری ديجیتال.

4.حمايت از تولید، انتشار و ترويج کاربری سامانه های مبتنی بر خط و زبان فارسی و 
تاريخ هجری شمسی.

۵. حمايت از ايجاد و توسعه مراکز غیردولتی ارائه خدمات تخصصی برای تهیه و نشر 
رسانه ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنری ديجیتال.

6. حمايت از خريد خدمات مراکز داده )IDC( برای رسانه های برخط داخلی.
7. حمايت از ايجاد و فعالیت مراکز داده )IDC( برای بخش فرهنگ.

ت( حمايت از ارتقــای دانش و مهارت هــای تخصصی در زمینه رســانه ها، آثار و 
محصوالت فرهنگی ديجیتال، شامل:

1. حمايت از انجام فعالیت های پژوهشــی راهبردی در بخــش غیردولتی در حوزه 
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رسانه ها، آثار فرهنگی و هنری ديجیتال.
2. حمايت از طرح های تحقیق و توسعه کاربردی دارای خروجی قابل اجرا در بخش 

غیردولتی در حوزه رسانه ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنری ديجیتال.
3. حمايت از برگزاری تورهای داخلی و خارجی، کارگاه ها و دوره های آموزشــی 

تخصصی در زمینه رسانه ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنری ديجیتال.
ثـ  حمايت از توسعه فرهنگ بهره گیری مناسب از آثار و محصوالت فرهنگی، هنری 

و رسانه ای ديجیتال، شامل:
1. حمايت از تهیه و انتشــار محتوا و آثار فرهنگی و هنری در زمینه رســانه ها، آثار و 

محصوالت فرهنگی و هنری ديجیتال و فرهنگ بهره گیری از آن ها.
2. برگزاری ساالنه جشنواره ملی و بین المللی فرهنگ، هنر و رسانه ديجیتال.

3. حمايت از برگزاری مســابقات، جشنواره ها، نمايشــگاه ها و بازارچه های ملی و 
منطقه ای در زمینه رسانه ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنری ديجیتال.

4. حمايت از تهیه و پخش برنامه های راديويی و تلويزيونی در زمینه ارتقای فرهنگ 
و آگاهی عمومــی و دانش و مهارت هــای تخصصی حوزه رســانه ها و فعالیت های 

فرهنگی ديجیتال.
۵. حمايت از ايجاد و توسعه خانه های فرهنگ ديجیتال و مجتمع های فرهنگی ديجیتال 

در سراسر کشور.
6. خريد نســخه های آثار و محصوالت فرهنگی، هنری و رسانه ای فاخر ديجیتال و 
اهدای آنها به خانه های فرهنگ ديجیتال، مجتمع های فرهنگی ديجیتال، کتابخانه های 

عمومی، ساير مراکز فرهنگی و مخاطبین خاص داخلی و خارجی.
ج( حمايت از توســعه اقتصاد رســانه ها، آثــار و محصوالت فرهنگــی و هنری 

ديجیتال، شامل:
1. حمايت از ايجاد و توسعه سامانه های فروش آثار، محصوالت و خدمات فرهنگی، 

هنری و رسانه ای ديجیتال.
2. حمايت از خريد آثار، محصوالت و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه ای ديجیتال از 
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طريق صدور و توزيع کارت های الکترونیکی تخفیف خريد آثار و خدمات يادشده میان 
آحاد مختلف جامعه.

3. اعطای تسهیالت مالی و اعتباری از محل وجوه اداره شده و ساير منابع برای ايجاد، 
ارتقا، توسعه و استمرار فعالیت رسانه ها، آثار، محصوالت و واحدهای فرهنگی ديجیتال 

و مراکز، خدمات و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط.
4. پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیالت اعطايی برای پديد آوردن يا ارتقای آثار 
فرهنگی، هنری و رسانه ای ديجیتال و برپانمودن يا توسعه سامانه ها يا واحدهای فرهنگی 

ديجیتال دارای توجیه اقتصادی.
چ( حمايت از صادرات و حضور اثرگذار رسانه ها، آثار و محصوالت فرهنگی و هنری 

ديجیتال داخلی در خارج از کشور، شامل:
1. حمايت از برگزاری بازارچه ها و نمايشگاه های رسانه ها و آثار و محصوالت فرهنگی 

و هنری ديجیتال به ويژه در کشورهای حوزه تمدن ايرانی اسالمی.
2. حمايت از حضور دست اندرکاران رسانه ها و آثار و محصوالت فرهنگی و هنری 
ديجیتال داخلی در بازارچه ها، نمايشگاه ها، همايش ها، مسابقات و جشنواره های خارج 

از کشور.
3. حمايت ويژه از تهیه و نشر رسانه های برخط و بسته های نرم افزاری رسانه ای مروج 

فرهنگ اسالمی ايرانی به زبان های خارجی.
4. اعطای جوايز و مشوق ها در ازای صادرات آثار، محصوالت و خدمات فرهنگی، 

هنری و رسانه ای ديجیتال.
۵. اعطای جوايز و مشوق ها در ازای مخاطبین خارجی رسانه های برخط داخلی.

ماده 14ـ  کلیه دستگاه های اجرايی مکلف اند با رعايت قوانین موضوعه، احکام اين 
آيین نامه و ضوابط و دستورالعمل های اجرايی آن و از محل اعتبارات مربوط، از تهیه و 
انتشار محتوای فرهنگی ديجیتال مربوط به حوزه وظايف قانونی خود که مروج فرهنگ 
اسالمی ايرانی بوده و يا در ارتقای اطالعات و آگاهی های عمومی يا دانش و مهارت های 

تخصصی موثر باشد، حمايت نمايند.
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ماده 15ـ  معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور منابع الزم برای اعطای 
حمايت ها و تسهیالت موضوع اين آيین نامه را در لوايح بودجه سنواتی و مقررات مربوط 

پیش بینی می نمايد.
تبصرهـ  بیست درصد )20%( مجموع اعتبار اعطای حمايت ها و تسهیالت موضوع اين 
آيین نامه، به استثنای اعتبارات تخصیص يافته به اعطای تسهیالت مالی و اعتباری، به اعطای 

حمايت های موضوع ماده )14( اين آيین نامه اختصاص خواهد يافت.
ماده 16ـ  اعطای تسهیالت و حمايت های موضوع اين آيین نامه بايد از طريق فراخوان 
عمومی شامل محورها و اولويت های شــکلی و موضوعی و خالصه سازوکار ارزيابی 
تقاضاهای واصل شده و با اعطای فرصت های برابر به تمامی متقاضیان در سراسر کشور 

و رعايت قوانین و مقررات مربوط صورت گیرد.
ماده 17ـ  اعطای تسهیالت و حمايت های موضوع اين آيین نامه به استثنای جزء )4( بند 
)ث( ماده )13( اين آيین نامه به دستگاه های اجرايی و شرکت ها، موسسات و سازمان های 
غیردولتی که به طور مســتمر از محل بودجه عمومی کشــور کمک دريافت می نمايند 

ممنوع است.
ماده 18ـ  به منظور ايجاد هماهنگی و اجتناب از ارائه حمايت ها و تسهیالت موازی و 
تداخل  فعالیت ها، کلیه دستگاه های اجرايی مکلف اند تقاضای تسهیالت و حمايت های 
موضوع اين آيین نامه را از طريق يک رسانه برخط اينترنتی که بدين منظور توسط وزارت 
فرهنگ و  ارشاد اسالمی، ايجاد گرديده اســت، دريافت نموده و مشخصات متقاضیان، 
نوع تسهیالت و حمايت های درخواستی و فرايند و نتايج بررسی  آنها را در رسانه مورد 

اشاره منتشر نمايند.
ماده 19ـ  به اســتثنای مواردی که در قوانین بودجه سنواتی يا ســاير قوانین جاری، 
احکامی برخالف مقررات اين آيین نامه وضع شده يا می شود، هرگونه حمايت از رسانه ها 
و فعالیت های فرهنگی ديجیتال و نیز حمايت از پديد آوردن، تهیه کردن، نشر و انتشار 
محتوای فرهنگی ديجیتال، از محل بودجه عمومی کشور، توسط دستگاه های اجرايی 
بايد با رعايت ســازوکار و ضوابط مقرر در مواد )16( تا )21( اين آيین نامه و ضوابط و 
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دستورالعمل های اجرايی موضوع ماده )22( اين آيین نامه و تبصره ذيل آن صورت گیرد.
تبصرهـ  مشوق ها و جوايز صادراتی و حمايت های صنعتی وزارتخانه های بازرگانی و 

صنايع و معادن از شمول اين ماده مستثنی است.
ماده 20ـ  اعطای هر شکل حمايت، تعهد و پرداخت هر مبلغ برای خريد کاال و خدمات 
موضوع مواد )2(، )3( و )4( اين آيین نامه به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مجوز مربوط 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، توسط دستگاه های اجرايی ممنوع است. دارندگان 
مجوزهای موضوع مواد )2(، )3( و )4( اين آيین نامه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
برای فعالیت در زمینه مجوز اخذ شده و همچنین بهره مندی از حمايت و يا فروش کاال و 
خدمات موضوع مجوز خود به دستگاه های اجرايی نیاز به اخذ مجوز، پروانه يا رتبه و يا 

احراز صالحیت توسط مراجع ديگر ندارند.
تبصرهـ  دستگاه های اجرايی موضوع ماده )7( اين آيین نامه از لزوم اخذ مجوز از وزارت 
فرهنگ و ارشاد اســالمی برای معامالت موضوع اين ماده با ساير دستگاه های اجرايی 

مستثنی هستند.
ماده 21ـ  هر گونه خريد و يا حمايت از بســته های نرم افزاری رسانه ای يا نسخه ها يا 
حامل های ديجیتال حاوی آنها توسط دستگاه های اجرايی، عالوه بر رعايت ساير قوانین 
و مقررات موضوعه، منوط به احراز ثبت نرم افزار مورد حمايت يا خريداری، وفق قانون 
حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهای رايانه ای )مصوب 1379( به نام فروشنده 

يا دريافت کننده حمايت است.
تبصره1ـ  خريد نسخه های بسته های نرم افزاری ثبت شــده از ناشرين ديجیتال و نیز 

نماينده فروش ناشرين يادشده با رعايت ساير قوانین و مقررات موضوعه بالمانع است.
تبصره2ـ  در مواردی که خريد يا حمايت از بسته های نرم افزاری در قالب سفارش يا 
حمايت از پديد آوردن يا تهیه آنها صورت می گیرد، پرداخت حداکثر نیمی از مبلغ معامله 
يا حمايت، با اخذ تعهد و تضمین مناسب برای ارائه گواهینامه ثبت نرم افزار بالمانع است.

ماده 22ـ  ضوابط و دســتورالعمل های اجرايی اين آيین نامه از جمله چگونگی ثبت 
رســانه های برخط اختصاصی، صدور، ابطال و تعلیق مجوز، ضوابط فعالیت دارندگان 
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مجوزها و اعمال نظارت بر فعالیت ها، ضوابط ارائه خدمات يا محصوالت برای فعالیت ها 
و واحدهايی که نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی دارند و همچنین 
محورها و اولويت های شــکلی و موضوعی و ســازوکار ارزيابی تقاضاهای دريافت 
تسهیالت و حمايت ها، در چارچوب قوانین مربوط و احکام اين آيین نامه با همکاری 
تشکل های صنفی مربوط، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی يا حسب مورد وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و دستگاه اجرايی ذی ربط تدوين و ابالغ می گردد.1
تبصرهـ  اولويت ها و سازوکارهای انتخاب محتوای فرهنگی مورد حمايت و چگونگی 
تعیین مبلغ و اعطای حمايت های موضوع مــاده )14( اين آيین نامه در کارگروهی که با 
عضويت نمايندگان وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسالمی )رئیس(، ارتباطات و فناوری 
اطالعات، آموزش وپرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشــت و درمان و آموزش 
پزشکی، دبیرخانه شورای عالی اطالع رسانی، سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه علمیه قم، 
موسسه مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی و تشکل های صنفی ذی ربط تشکیل 

می گردد، تدوين و پس از ابالغ وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی اجرا می گردد.
ماده 23ـ  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، 
پارك های علم و فناوری و مراکز رشــد، در چارچوب قوانیــن موضوعه، برای ايجاد 
بخش های ويژه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی ديجیتال در پارك های علم و فناوری و 

مراکز رشد همکاری الزم را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عمل می آورند.
ماده 24ـ  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مکلف است، هر شش ماه يک بار گزارشی 

از اجرای اين آيین نامه و نتايج آن به هیات وزيران ارائه نمايد.

1. برای مطالعه »ضوابط صدور مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت واحد های فرهنگی دیجیتال« به بخش ضوابط 
مراجعه نمایید.


