
   خارجي  مذهبي  نمايندگان  و فعاليت  ورود و اقامت  به  مربوط نامه  آئين

 ٧٥٨٣  شماره
  ٥/٦/٥٩  تاريخ
    ارشاد اسالمي وزارت
   مـذهبي    نماينـدگان    و فعاليـت    ورود و اقامـت      بـه    مربـوط    نامـه   آيـين    ارشاد ملي    وزارت ٢٠/٥/٥٩   پيشنهاد مورخ    بنا به  ٢٧/٥/٥٩   مورخ   در جلسه    وزيران  هيأت

  : نمودند  زير تصويب  شرح  را به خارجي
 و امـور      درمـاني    و خـدمات     مـذهبي    وفعاليتهاي   آموزشي   بخواهند در سطوح     آه   خارجي   مذهبي   از نمايندگان    هر يك    نامه   آيين   اين   تصويب   از تاريخ  -١  ماده
   در آشور مبـدأ بـه    ايران   اسالمي   جمهوري  هاي   سفارتخانه   خود را از طريق      ازورود تقاضاي    قبل   ماه ٢ اند     نمايند مكلف    مسافرت   ايران   آنها به    و امثال   هخيري
  . گردد  صادر و ابالغ  آنان  ورود و اقامت  اجازه  الزم  از رسيدگي دارند تا پس  ارسال  ارشاد ملي وزارت
 آـشور تجـاوز     و موجـود در سـطح   مربوطـه   مـذهبي   نيـاز سـازمانهاي    از حداقل  نبايستي  و در مجموع  طور آلي    به   خارجي   مذهبي  ـ تعداد نمايندگان  ٢  ماده
  .نمايد
  . خواهد آرد  مذآور را تعيين  تعداد نمايندگان  الزم  هاي  و بررسي  تحقيقات  با انجام  ارشاد ملي ـ وزارت١ تبصره
   اجازه  نمايندگان  قبيل  از اين تعداد بيشتري  خود به  تشخيص  ميتواند به   ارشاد ملي    وزارت   مذهبي   و يا اعياد خاص      مذهبي   سمينار هاي   ـ در جريان  ٢  تبصره

  .بدهد)  حد اآثر دو هفته (   مدت  آوتاه ورود و اقامت
   فعاليـت   و هرگونـه   نداشـته  اسـت   شـده   داده  اجـازه   آنـان   بـه   آـه  اي  جـز در زمينـه    فعاليـت   حـق   عنـوان   هـيچ   به  در ايران  خارجي  مذهبي  ـ نمايندگان ٣  ماده

  .  است  ممنوع  آنان  مطلقًا براي سياسي
  . شود آشور داده از  آنان  خروج  خواهند گرديد تا ترتيب  معرفي  ايران  اسالمي  جمهوري  انتظامي  مقامات  اخطار به  با اولين  تخلف در صورت

   اعـالم   ارشـاد ملـي    وزارت خـود را بـه    آشور متبـوع   آار و نام  و محل  اقامت  آامل  نشاني  ايران  ورود به  محض   مكلفند به    خارجي   مذهبي  ـ نمايندگان ٤  ماده
  . دهند  و آار خود را نيز فورًا اطالع  اقامت  محل  تغيير آدرس  و هرگونه نموده
   در انجـام   نماينـدگان   قبيـل  و ايـن   اسـت   بالمانع  اسالمي  سازمانهاي  با دعوت  اسالمي   در سمينارها و يا مجامع       خارجي   مذهبي   نمايندگان  تـ شرآ ٥  ماده

  اد ميباشـد و سـازمان    آز   مقـرر داشـته      مذهبي   هاي   اقليت   براي  ايران   اسالمي   جمهوري   اساسي   قانون   آه   خود در حدودي     ديني   و مراسم   شعاير مذهبي 
  .  خواهد ساخت  آنها فراهم  را براي  الزم تسهيالت  زمينه  در اين  دولت  با مساعدت  آننده دعوت
   و بـا موافقـت      يگانـه  ب   آـار اتبـاع      بـه   اشتغال   نامه   آار و آيين     قانون   مقررات   با رعايت    در ايران    نامه   آيين   اين   مشمول   مذهبي   آار نمايندگان    به  ـ اشتغال ٦  ماده
  .  است  بالمامع  ارشاد ملي  و وزارت  آار و امور اجتماعي وزارت
   وزارت  تـشخيص   بـه   اعانـات   اين شود ميزان  تامين  مذهبي  اقليتهاي  موسسات  اعانات  پرداخت  مذآور از طريق  نمايندگان  زندگي  مخارج  ـ در صورتيكه  تبصره

 صادر    خاصي   وزرا اجازه    ارز ميباشد مگر هيات      آلي   مقررات   تابع   وجه   ارسال   جهت   تجاوز نمايد وبه     نمايندگان   اين   زندگي   مخارج  رف نبايد از متعا    ارشاد ملي 
  .نمايد
 مفاد   اجراي  خود برگزيند رعايت انشينيج  را به  نمايد و فرد ديگري  را ترك   مجاز ايران    مدت   از انقضاي    بخواهد از قبل     آه   مذهبي   از نمايندگان   ـ هر يك  ٧  ماده
  .  است  الزامي  جايگزيني  دراين  نامه  آيين اين
  . ميشوند  آار محكوم  مكررقانون٥٩   مقرر در ماده  و مجازات  نقدي  جزاي  به  از ايران  بر اخراج  عالوه  نامه  آيين  از مواد اين ـ متخلفين٨  ماده
 . ميباشند  نامه  آيين  اين مامور اجراي  و ارشاد ملي  آار و امور اجتماعي  هاي  و وزارتخانه  ايران  اسالمي  جمهوري  شهرباني يق آشور از طر ـ وزارت٩  ماده


