اداره و نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
ماده  -1در اجرای ا صل یک صد و هفتاد و پنجم ( )571قانو ن ا سا سی سازمان صدا و سیمای جمهوری
اسالمی ایران که در این قانون « سازمان» نامیده می شود ،سازمانی است مستقل که طبق این قانون اداره و نظارت
میشود و نصب و عزل رئیس آن با مقام رهبری است.
ماده  -2خطم شی کلی و ا صول برنامههای سازمان مطابق با قانون م صوب  5635/4/57با تأکید بر موارد
ذیل میباشد:
الف -پاسداری از آرمانهای انقالب اسالمی و اندیشههای امام خمینی(ره) و مقام رهبری
ب -توسعه فرهنگی و علمی و سیاسی بر مبنای تأمین آزادی بیان
پ -پاسداری از فرهنگ اسالمی و خط و زبان فارسی و پرهیز از غلطگویی و غلطخوانی
ت -تقریب مذاهب اسالمی و رعایت حقوق اقلیتهای دینی مذکور در قانون اساسی
ث -ارتقاء فرهنگ عمومی و سبک زندگی اسالمی
ج -اصالح آسیبهای اجتماعی
چ -تولید آثار فاخر هنری ناظر به تاریخ اسالم و ایران
ح -صیانت از حقوق ملت طبق قانون اساسی
ماده  -3انجام هرگونه فعالیت رادیویی و تلویزیونی که قابلیت انت شار فراگیر در داخل و خارج از ک شور را به
صورت واقعی و مجازی داشته باشد در انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران میباشد و هرگونه
فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در این زمینه منوط به کسب مجوز از این سازمان میباشد.
ماده  -4ارکان سازمان عبارتند از:
الف -هیأت امنا
ب -هیأت مدیره
پ -رئیس
ت -شورای نظارت
ماده  -5هیأت امنای سازمان پنج نفر بوده و توسط مقام رهبری منصوب میشوند.
تبصره -سه نفر از اعضای هیأت امنا را در صورت صالحدید مقام رهبری سران سه قوه تشکیل میدهند.
ماده  -6وظایف هیأت امنا عبارت است از:
الف -تصویب راهبرد و سیاستهای فرهنگی ،هنری ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی سازمان برای تأیید مقام
رهبری
ب -تصویب برنامه درازمدت و میانمدت و کوتاهمدت سازمان
پ -تصویب بودجه سازمان
ت -تصویب تشکیالت سازمان
ث -تصویب ضوابط اجرائی و مالی معامالتی سازمان

ج -بررسی گزارشهای شورای نظارت و تصمیمگیری درباره آن
چ -تصویب مقررات خصوصیسازی و نحوه اداره رادیو و تلویزیون خصوصی با تأیید مقام رهبری
تبصره  -5مصوبات هیأت امنا برای هیأت مدیره و رئیس سازمان الزماالجراء است.
تبصره  -2هیأت امنا میتواند برای نصب یا عزل رئیس سازمان به مقام رهبری پیشنهاد ارائه کند.
ماده  -7هیأت مدیره سازمان مرکب است از:
الف -رئیس سازمان
ب -چهار نفر از معاونان به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت امنا
تبصره  -5رئیس شورای نظارت به عنوان ناظر در جلسات هیأت مدیره شرکت میکند.
تبصره  -2ریاست هیأت مدیره به عهده رئیس سازمان است.
ماده  -8مبنای ت صمیمگیری در هیأت امنا و هیأت مدیره اکثریت مطلق ا ست و برا ساس آییننامه داخلی
هریک از این دو هیأت عمل میشود.
ماده  -9وظایف هیأت مدیره عبارت است از:
الف -تدوین راهبرد و سیاستهای فرهنگی ،هنری ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی سازمان جهت ارائه به
هیأت امنا
ب -تدوین برنامه درازمدت ،میانمدت و کوتاهمدت سازمان جهت ارائه به هیأت امنا
پ -تدوین بودجه سازمان جهت ارائه به هیأت امنا
ت -تدوین تشکیالت سازمان جهت ارائه به هیأت امنا
ث -تدوین ضوابط اجرائی و مالی معامالتی سازمان جهت ارائه به هیأت امنا
ج -اجرای مصوبات هیأت امنا
ماده  -11شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما بر ا ساس ا صل یک صد و هفتاد و پنجم ( )571قانون
اساسی تشکیل شده است و نقش بازرس هیأت امنا را دارد و دارای وظایف زیر است:
الف -نظارت بر نحوه اجرای ضوابط مالی و اداری
ب -نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای فرهنگی ،هنری ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
پ -نظارت بر نحوه اجرای برنامه درازمدت ،میانمدت و کوتاهمدت
ت -نظارت بر نحوه اجرای بودجه مصوب
ث -نظارت بر نحوه اجرای مصوبات هیأت امنا
تبصره  -5شورای نظارت در انجام وظایف خود میتواند از کارشناسان خبره در هر رشته استفاده نماید.
تبصره  -2در اجرای بند (ب) شورای نظارت میتواند بر مراحل ساخت برنامههای صدا و سیما از جمله
سریالها نظارت داشته باشد.
تبصره  -6چنانچه شورای نظارت به تخلفی برخورد کند ،به رئیس و دبیرخانه هیأت امنا گزارش میدهد.

تبصره  -4هریک از اعضای شورای نظارت میتواند درباره وظایف رئیس سازمان در جلسه رسمی شورا
از او سؤال ک ند .پا سخ رئیس سازمان از نظر قانع شدن یا ن شدن به رأی گذا شته می شود .چنانچه اکثریت مطلق
اع ضای شورا (چهارنفر) از پا سخ رئیس سازمان قانع ن شوند یک امتیاز منفی برای وی منظور می شود و چنانچه
تعداد امتیاز منفی او در طول یک سال به پنج امتیاز بر سد شورا میتواند پی شنهاد عزل او را به هیأت امنا برای
اطالع و ارسال برای مقام رهبری ارائه کند.
تبصره  -1شورای نظارت در مورد بندهای (الف) تا (ث) گزارش ساالنه به هیأت امنا میدهد.
تب صره  -3بودجه شورای نظارت به ت صویب هیأت امنا میر سد و در قوانین بودجه ساالنه دارای ردیف
مستقل است.
ماده  -11شورای نظارت میتواند در راستای انجام وظایف قانونی خود بازرسان تخصصی تعیین کند .سازمان
مکلف ا ست با بازر سان مذکور همکاری الزم را دا شته با شد و ت سهیالت الزم را برای ا ستقرار آنها در محل بازر سی
فراهم نماید.
تبصره  -شورای نظارت و بازرسان اعزامی از سوی آن در انجام وظایف خود حق دخالت در امور اجرائی
و عزل و نصب کارکنان و مسؤوالن سازمان و جذب نیروی انسانی در سازمان را ندارد.
ماده  -12نحوه نظارت و بازرسی شورای نظارت به تصویب هیأت امنا میرسد.
ماده  -13رئیس سااازمان موظف به اجرای مصااوبات هیأت امنا و دادن گزارشااهای سااه ماهه به شااورای
نظارت و هیأت امنا میباشد.
ماده  -14رئیس سازمان موظف است در اجرای سیاستهای اصل چهل و چهارم ( )44قانون اساسی:
الف -شرکتها و سازمانهای تابع سازمان را به بخش غیردولتی واگذار کند .موارد ا ستثناء در واگذاری ،با
صالحدید و تصویب هیأت امنا خواهد بود.
ب -بخ شهای مختلف سازمان غیر از «پخش»  -اعم از تولید ،راهاندازی و نگهداری -را با ت صویب هیأت
مدیره و هیأت امنا به بخش غیردولتی واگذار کند.
تبصره -نحوه واگذاری مطابق ضوابطی است که به تصویب هیأت امنا میرسد.
ماده  -15بخش خصوصی میتواند با اجازه سازمان و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت امنا رادیو یا
تلویزیون تأسیس کند.
تبصره  -5هیچی ک از بخشهای دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صدا و سیما حق ورود به این عرصه را
ندارند.
تبصره  -2بخش خصوصی میتواند در چهارچوب مجوز سازمان و مصوبات هیأت امنا با رعایت ضوابط
اسالمی و مصالح ملی ،در یک یا چند حوزه از حوزههای فرهنگی ،هنری ،ورزشی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی،
علمی ،دینی و غیره برنامه پخش کند.

تب صره  -6ا سا سنامه شبکه خ صو صی رادیویی یا تلویزیونی و صالحیت مؤ س سان و مدیران م سؤول و
مجوز فعالیت آن باید پس از تأیید هیأت مدیره به تصویب هیأت امنای سازمان برسد.
تبصره  -4نظارت و رسیدگی به تخلفات این گونه شبکهها براساس ضوابطی است که به تصویب هیأت
امنا میرسد.
ماده  -16سازمان صدا و سیما میتواند با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی به تأسیس شبکه
بینالمللی مبادرت ورزد .ضوابط و چگونگی این امر به تصویب هیأت امنا میرسد.
ماده  -17نحوه پخش برنامههای شاابکههای بینالمللی موضااوع ماده ( )25در داخل کشااور بر اساااس
ضوابطی است که هیأت مدیره تهیه میکند و به تصویب هیأت امنا میرسد.
تبصره -استفاده از برنامههای شبکههای خارجی در شبکههای داخلی مطابق ضوابط مصوب در هیأت امنا
خواهد بود.
ماده  -18نحوه هزینهکرد اعتبارات تخصیصی به سازمان بر اساس مقرراتی است که به تصویب هیأت امنا
میرسد.
ماده  -19منابع مالی و اعتباری سازمان به شرح زیر است:
 درآمدهای ناشی از واگذاری حق پخش ،توزیع و فروش محصوالت درآمدهای ناشی از عرضه خدمات رسانهای و فنی مهندسی در سطح ملی و بینالمللی مبالغ دریافتی از بودجه عمومی کل ک شور در قالب اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای ونیز سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات از طرف دولت و یا سایر دستگاهها در اختیار سازمان قرار میگیرد.
 درآمدهای ناشی از برنامههای تبلیغاتی و پخش آگهیهای بازرگانی درآمدهای ناشی از واگذاری حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی در سطح ملی و بینالمللی کمکهای نقدی یا غیرنقدی (اعم از هدیه و غیر آن) اشخاص حقیقی و حقوقی وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز ،مستهلکشده و اسقاطی سازمان سایر وجوهی که طبق قانون یا مقررات مربوط باید به سازمان پرداخت شود.ماده  -21کلیه درآمدها و هزینههای ساااازمان در بودجه کل کشاااور پیشبینی میشاااود .کلیه درآمدهای
سازمان به خزانه کل ک شور واریز شده و کلیه اعتبارات م صوب سازمان در بودجه کل ک شور به صورت صد
درصد ( )%511طبق بودجه سنواتی تخصیص مییابد.
ماده  -21در اجرای وظایف ساااازمان ،واگذاری بالعوا یا امانی اموال منقول و غیرمنقول ساااازمان به
هریک از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت امنا بالمانع است.
ماده  -22رئیس سازمان میتواند با در نظر دا شتن غبطه و یا صرفه و صالح سازمان ن سبت به فروش و
معاو ضه و سایر عقود معوا در خ صوص اموال در اختیار سازمان ،با رعایت قوانین مربوطه اقدام کند .وجوه
حاصله به خزانه واریز میشود.

ماده  -23تملک اراضاای و امالم مورد نیاز سااازمان برای طرحهای عمرانی در راسااتای اجرای وظایف
ساااازمان طبق « قانون نحوه خرید و تملک اراضااای و امالم برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و نظامی
مصوب  »5611/55/57و اصالحات و الحاقات بعدی آن انجام میشود.
ماده  -24فروش و واگذاری امالم و اراضی که دولت در اختیار سازمان قرار داده است ،با رعایت صرفه
و صالح سازمان ،موکول به پیشنهاد رئیس سازمان و اجازه هیأت امنا است.
ماده  -25قلمرو فعالیت های اقتصادی و غیر رادیو تلویزیونی سازمان به شرح زیر تعیین میشود:
مالکیت ،ساارمایهگذاری و مدیریت برای سااازمان در فعالیتها و بنگاههای موضااوع گروه یک و دو ماده
( )2قانون اجرای سیا ستهای کلی ا صل چهل و چهارم ( ) 44قانون ا سا سی و شرکتها و مؤ س سات غیر رادیو
تلویزیونی اعم از طرحهای تملک داراییهای ساارمایهای ،تأساایس مؤسااسااه و یا شاارکت دولتی ،مشااارکت با
بخشهای خصوصی و ت عاونی و بخش عمومی غیردولتی ،به هر نحو و به هر میزان ممنوع است.
سازمان موظف است سهم ،سهمالشرکه و حق تقدم ناشی از سهام خود را در شرکتها ،بنگاهها و مؤسسات
موضاوع گروه یک و دو ماده ( )2قانون اجرای سایاساتهای کلی اصال چهل و چهارم ( )44قانون اسااسای و
شرکتها ،بنگا هها و مؤسسات غیر رادیو تلویزیونی تا پایان قانون برنامه ششم واگذار کند.
آییننامه معامالت سازمان به تصویب هیأت امنا میرسد.
ماده  -26صندوق بازنشستگی کارکنان سازمان ،دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و طبق اساسنامهای
که به تصااویب هیأت امنا میرسااد فعالیت مینم اید و دولت مکلف اساات اعتبارات مورد نیاز ناشاای از اجرای
الزامات قانونی منجر به افزایش حقوق و مزایای بازنشااسااتگان را در الیحه بودجه ساااالنه پیشبینی و از طریق
سازمان به صندوق پرداخت کند  .سازمان مکلف ا ست به منظور تأمین اهداف صندوق ،کمکهای الزم اعم از
وجوه ،اموال منقول و غیرمنقول را تأمین کند.
ماده  -27از تاریخ ت صویب این قانون ،قانون ا سا سنامه سازمان م صوب  ، 5632/7/27قانون اداره صدا و
سیما م صوب  5611/51/1و قانون شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما م صوب  5671/7/55لغو میگردد و
قانون خط م شی کلی و ا صول برنامههای سازمان صدا و سیما و نیز ماده واحده م صوب  5611/6/26مجمع
تشخیص مصلحت نظام به قوت خود باقی است.

