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 اتتخلّفبه  یرسيدگدستورالعمل هيئت 
 تهران کتاب المللیینبدر نمایشگاه 

 
 مقدمه
 و تدابير اتخاذ و نمايشگاه برگزاري اجرايي عوامل و کنندهشرکت ناشران اتتخلّف شامل نمايشگاهي اتتخلّف به رسيدگي سازوکار
 .است شناسانهکار و کاربردي ،دقيق دستورالعملي وجود مستلزم ،تخلّف رسيدگي به هرگونه براي متناسب و پيشگيرانه هايسياست

 عالي شوراي توسط شدهتعيين اجرايي و نظارتي تکاليف اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت وظايف و اهداف قانون 22 بند مفاد به توجه با
 مجموعة «هاسياست و اهداف با متناظر اجرايي اقدامات» 4 بند مفاد اساس بر نيز و کشور نشر ضوابط اجرايي نامةآئين فرهنگي، انقالب
 نمايشگاه، اين اجراي فرآيند در ؛(نمايشگاه گذاريسياست شوراي مصوب) تهران کتاب الملليبين نمايشگاه راهبردهاي و هاسياست

 .شودمي کيلتش نمايشگاهرئيس  نظر زير ،آتي تشکيالت و وظايف اهداف، با( تجديدنظر و بدوي) «اتتخلّف به رسيدگي هايهيئت»

 تشکيالت و وظايف اهداف، -اول فصل

 فاهدا: 1 ماده
لي مقررات و نظامات صنفي و شغ عوامل مرتبط ازات تخلّفو رسيدگي به  نمايشگاه شئونمراقبت از ، سن اجراي مقرراتحُ منظوربه

 رسيدگي کردن مندضابطه ونمايشگاه  عالية اهداف تحقق ها،فعاليت کيفي و يکمّ سطح ارتقاي و افزايش ضرورت به توجه باو مربوط 
 :بود خواهد زير شرح به مربوط مقررات مجموع مجريان، و کنندگانشرکت اتتخلّف به

 حدود و وظايف: 2 ماده
 از: اندعبارترسيدگي  هايهيئت .1-2

 ؛بدوي هيئت الف.
 .تجديدنظر هيئت ب.

 همة رد حاضر اجرايي عوامل وحقوقي  و حقيقي پيمانکاران ،ناشران اتتخلّف هاي واصله در موردگزارش به رسيدگي صالحيت .2-2
 .بدوي است هيئتبا  ،نمايشگاه هايقسمت

 عبارت است از: ،رسيدگي هاياهم وظايف هيئت .3-2
 از که گاهنمايش برگزاري عوامل و ناشران اتيتخلّف هايگزارش دربارة رأي صدور و کارشناسانه نظر اعالم و بررسي و تحقيقالف. 
 است؛ شده اصلو ربطذي هايبخش سوي
به  گزارش کنندةمنعکس مرجع و ربطذي مبادي به ابالغ براي( نقص اعالم) ناقص هايگزارش خصوص در نظراعالمب. 

 پرونده؛ تکميل براي الزم مستندات درخواست احياناً و پرونده اشکاالت رفع منظور
 تجديدنظرقابل  کهدرصورتي. همچنين االجراستالزم و قطعي ابالغ تاريخ از نباشد، تجديدنظر قابل کهدرصورتي صادره آراي .4-2

گاه اجرا خواهد شد. هراست و قطعي  ،نشود تجديدنظرتوسط وي درخواست  تخلّفاز تاريخ ابالغ به م شدهتعيينمدت باشد و ظرف 
 .مکلف به رسيدگي خواهد بود تجديدنظر هيئت شود، تجديدنظربدوي درخواست  هيئتدر مهلت مقرر از تاريخ ابالغ رأي 

 هيئت اعضاي. 3 ماده
 :اند از، عبارتات نمايشگاهتخلّفبدوي رسيدگي به  اعضاي هيئت

 ؛اتتخلّف به رسيدگيبدوي  هيئت رئيس. 1-3
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 ايشان؛ االختيارتام نمايندة يا نمايشگاه رئيس مقامقائم .2-3
 ايشان؛ االختيارتام نمايندة يا نمايشگاه اجرايي معاون. 3-3
 ؛(مطروحه پروندة به توجه با و مورد حسب) خارجي يا داخلي ناشران کميتة مدير .4-3
 مورد حسب) ايشان االختيارتام نمايندگان يا المللبين بخش بر نظارت کارگروه رئيس يا داخلي ناشران بر نظارت کارگروه رئيس .5-3
 ؛(مطروحه پروندة به توجه با و
 ايشان؛ االختيارتام نمايندة يا حراست کميتة مدير .6-3
 ؛(شهرستاني ناشران و تهراني ناشران بخش دو در) نشر صنفي اجرايي و ريزيبرنامه شوراي االختيارتام نمايندة نفر دو .7-3
 ايشان؛ االختيارتام نمايندة يا اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت حقوقي مديرکل .8-3
 نمايشگاه؛ رئيس انتخاب به نشر امور در نظرصاحب کارشناس نفر يک. 9-3

 وزارت نانکارک اتتخلّف به رسيدگي بدوي هيئت رئيس يا( ناشران فعاليت موضوع به توجه با) مربوط بخش اجرايي مدير. 11-3
 ؛(اجرايي عوامل اتتخلّف به مربوط موارد در) اسالمي ارشاد و فرهنگ

 هيئت داخلي مقررات و تشکيالت. 4 ماده
 .شد خواهد صادر طريق همان از نيز اعضا ساير احکام. شودمي منصوب نمايشگاه رئيس حکم و انتخاب با هيئت، رئيس .1-4
 اعضاي از خارج از کهدرصورتي و شودمي تعيين و انتخاب هيئت هايمکاتبه و هاجلسهصورت تنظيم هماهنگي، براي هيئت، دبير .2-4

 .داشت خواهد شرکت جلسات در رأي حق بدون شود، انتخاب 3-01 تا 3-2 هايرديف
 عبارت است از: ،اهم وظايف دبير هيئت .3-4

 بدوي؛ هيئت در طرح براي حقوقي مستندسازي و پرونده تشکيل 

 بدوي؛ هيئت جلسات دستور تدوين و تهيه 

 اعضا؛ ممنظّ و حداکثري حضور با بدوي هيئت جلسات تشکيل 

 بدوي؛ هيئت رأي انشاء و جلساتصورت تدوين 

 اجرا؛ براي مرتبط هايبخش و هاکميته به بدوي هيئت سوي از صادرشده هايرأي ابالغ و آرا ثبت 

 رسيدگي؛ هيئت به گزارش و رأي اجراي مجري هايکميته سوي از بدوي هيئت صادره آراي اجراي نحوة پيگيري 

 تجديدنظر؛ هيئت به پرونده آني ارجاع و تجديدنظر قابل و غيرقطعي مجازات خصوص در خواهيفرجام و اعتراض ثبت 

 نمايشگاه رياست به انعکاس و هيئت کار از ايدوره و روزانه منظم هايگزارش تهيه. 

 صادره؛ آراي و هاپرونده گزارش ات،تخلّف اطالعاتي بانک ايجاد 
کامل همراه با مستندات  صورتبهخود را بدون فوت وقت و  هايگزارش اندموظفو نظارتي مربوط  ، اجراييمراجع اداري .4-4

 هيئت بدوي تحويل دهند. به دبيرمربوط براي طرح و رسيدگي در هيئت، در دفتر مخصوص ثبت و با دريافت رسيد 

 .کند استفاده تحقيق گروه يک از ه،موجّ نظرية صدور و واقع کشف و امر حقيقت احراز براي تواندمي هيئت .5-4

 .است معتبر اعضا، از نفر 5 حداقل موافق نظر با آن آراي و يابدمي رسميت اعضا از نفر 7 حداقل شرکت با هيئت، هايجلسه .6-4
 .در جلسه برسد کنندهشرکتاعضاي  همة يبايد به امضا هاهيئتآراء 

 خودداري هيئت جلسات در حضور از متوالي جلسه 2 يا و متناوب جلسه 3 حداکثر هيئت، حقيقي اعضاي از يک هر کهدرصورتي .7-4
 در. شد خواهد گزينجاي مدت بقيه براي ديگري شخص نمايشگاه، رئيس حکم و هيئت رئيس پيشنهاد با و شده شناخته مستعفي ،کند

 .شد خواهد اقدام حقيقي شخصيت همان از ديگري فرد جايگزيني به نسبت نيز حقوقي اشخاص حضور عدم تداوم صورت
 دبيرخانه به واصله هايپرونده همة به است موظف هيئت. بود خواهدغيرعلني  و نمايشگاه محل در هيئت، جلسات تشکيل .8-4

 .نمايد رأي صدور و رسيدگي
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 ناشران اتتخلّف به رسيدگيبخش » شامل بخش سه داراي هيئت شده،مطرح موضوعات حسب تخصصي، رسيدگي منظوربه. 9-4
 خاص اعضاي و «اجرايي عوامل و کارکنان اتتخلّف به رسيدگيبخش » و «المللبين بخش اتتخلّف به رسيدگيبخش » ،«داخلي

 .بود خواهد( بخش هر ضوابط مطابق) خود

 ترتيب رسيدگي -دوم فصل

 هيئت رسيدگي نحوة. 5 ماده
 نمايشگاه حسب موضوع در کارگروه نظارت بر نشر داخليدر  ناشرانات تخلّفمربوط به  هايگزارشرسيدگي مقدماتي به شکايات و  .1-5

 و خارجي ناشران کميتة نيز و داخلي ناشران کميتة وانجام خواهد شد اجرايي مربوط  هايکميتهو يا مرتبط  هايفعاليتيا خارجي و 
 کارشناسي ظهارنظرا و مستندات تجميع ضمن واصله، شکايات به اوليه رسيدگي نيز و مستمر نظارت اعمال با نمايشگاه، نظارتي هايبخش

 .دهندمي عارجا نمايشگاه اتتخلّف به رسيدگي بدوي هيئت به کميته، کارشناسي نظر با همراه را مراتب و بررسي را موضوع ي،فنّ و
 مختلف، مراجع از تخلّف وقوع گزارش دريافت از پس کتاب، الملليبين نمايشگاه طول در اتتخلّف به کنندهرسيدگيبدوي  هيئت .2-5

 .داد خواهد جلسه تشکيل روز همان
 دهد؛ تشخيص ضروري را متهم حضور هيئت چنانچه و گيردمي صورت پرونده تکميل از پس ،اعالمي اتتخلّف به رسيدگي .3-5

 .يابدمي حضور جلسه در متهم
 برحسب واندتمي هيئت ،دفاعيات و توضيحات اداي منظوربه حضور در نشست هيئت براي متهم کتبي درخواست صورت در :تبصره

 .کند دعوت جلسه در حضور براي را وي باريک حداقل تخلّف نوع و ضرورت
مربوط  اوراقرا در  کارگروه نظارتي يا کميته موردنظر توضيحات ويکه درصورتيوجود توضيحات متهم در پرونده ضروري است و . 4-5

 .کردد صادر خواه پرونده و تحقيقاتي که الزم بداند به موضوع رسيدگي و رأي مقتضيبه مدارک موجود در  با توجه هيئت درج نکند،
 وارديم لحاظ و( متهم مدافعات به کامل توجه و پرونده در موجود مدارک و اسناد مالحظة) رسيدگي فرايند اتمام از پس هيئت .5-5

 عيتموق اداري، و اجتماعي سوء آثار حقوقي، يا حقيقي اشخاص يا نمايشگاه به( معنوي و مادي از اعم) واردشده زيان ميزان ازجمله
 .کندمي تصميم اتخاذ و رأي صدور به اقدام وي، سوءنيت فقدان يا وجود و فرد يا ناشر سوابق و
 جزايي بةجن و بود نخواهد قضايي رسيدگي نافي هيئت انتظامي رسيدگي باشد، مجرمانه وصف واجد ارتکابي عمل کهدرصورتي. 6-5

 کل بازرسي سازمان تشکيل قانون 02 مادة اجراي در همچنين. شد خواهد ارجاع دارصالحيت قضايي مرجع به هيئت سوي از متهم عمل
 .شودمي منعکس يادشده سازمان به دبيرخانه توسط مراتب ،جريان سوء هرگونه با مواجهه صورت در کشور،

کميتة ناشران داخلي  باشد و ناشر صالحيت به بيشتر رسيدگي مستلزم و نشر شئون و ابالغي ضوابط منافي ارتکابي، عمل چنانچه. 7-5
و  لف با نظمرا مخا يا عملکرد ناشر در نمايشگاه کنندناشر را گزارش صالحيت عملي  عدم امانت يا نداشتن متفقاً و کارگروه نظارتي

دم صالحيت ع هيئت، رسيدگي درنتيجة هرگاه .دنبخواههيئت از رسيدگي به صالحيت او را  توانندمي ،دنسن جريان امور تشخيص دهحُ
 مراتب را به معاون امور فرهنگي ،دستورالعمل اين در شدهبينيپيش تنبيه عمالاِ ضمن هيئت ،شود محرزبه يکي از جهات مذکور ناشر 

 .کرد خواهداعالم  ات ناشران استانتخلّفبراي ارجاع به هيئت رسيدگي به  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
 ،غيرايراني )حاضر در قسمت ناشران خارجي نمايشگاه(ناشران  هاينمايندگي خصوص در تحقق مصاديق يادشده در صورت تبصره:

 .شدفعاليت وي اقدام خواهد  تصميم در مورد پروانة اتخاذبراي  ربطذيمراتب به مراجع  اعالمنسبت به 

 هيئت اشد،ب نشده تجديدنظر درخواست آن از کهوقتي تا دهد، رخ اشتباهي يا قلم سهو بدوي، هيئت رأي نوشتن و تنظيم در هرگاه .8-5
 فاقد که قسمتي در هيئت رأي. شودمي ابالغ متهم به تصحيحي رأي و کندمي تصحيح را رأي نفع،ذي درخواست به يا و رأساً بدوي
 .شد خواهد اجرا قطعيت صورت در است، اشتباه

أير اعضاي امضاي و بوده خانوادگي نام و نام متهم، اتتخلّف حاوي و مربوط مقررات به مستند و مستدل بايد هيئت، رأي. 9-5
 .باشد شدهدرج  ،رأي زير در دهنده
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 .بود خواهد قانوني و واقعي از اعم مدني دادرسي آيين ترامقر وفق تجديدنظر، و بدوي هايهيئت آراي ابالغ .11-5
مچنين ه .شد خواهد اجرا بالفاصله ،(مورد حسب) مربوطيا بخش اجرايي  کميته توسط و هيئت رئيس ابالغ با هيئت، رأي .11-5

 شود.رونوشتي از آراي صادره براي کارگروه نظارتي مربوط ارسال مي

 ناشرانتعقيب و مجازات انتظامي  -سوم فصل

 تنبيه. 6 ماده
 عنوانبهاحصاشده  حسب عناوين تهران کتاب الملليبين نمايشگاه برگزاري زمان طول در ناشران اتتخلّف براي شدهبينيپيش تنبيه

 :است ذيل شرح به ،مندرج در ضوابط مربوط به ناشران داخلي و خارجي() تخلّف
 پرونده؛ در وبيخ کتبي بدون درجت .1-6
 پرونده؛ در درج با کتبي توبيخ .2-6
 پرونده؛ در درج باتا پايان همان روز  تخلّفو رفع  «اتتخلّفيا  تخلّفرعايت مقررات و عدم تکرار »مبني بر  کتبي تعهد اخذ .3-6
 ؛تا پايان نمايشگاه از يک روز اييارانهکارت بن خوانکارتمحروميت از نصب يا فعاليت دستگاه . 4-6
 روز؛ يک تا ساعت چند از غرفه تعطيلي .5-6
 روز؛ يک از بيش مدت به غرفه تعطيلي .6-6
 خوانکارتنصب دستگاه  ،وام اختصاص، کتاب خريد ازجمله اسالمي ارشاد فرهنگ و وزارت حمايتي تسهيالت از محروميت. 7-6

 سال؛ سه تا يک مدت به اييارانهکارت بن
 درصد کاهش متراژ غرفه در نمايشگاه سال بعد؛ 51اعمال  .8-6
 ؛اسالمي ارشاد فرهنگ و وزارت نظر تحت هاينمايشگاه ساير و استاني کتاب هاينمايشگاه در شرکت از محروميت .9-6

 سال؛ سه تا يک از کتاب نمايشگاه در شرکت از محروميت .11-6
 عليهمحکوم ولي است؛ تجديدنظر غيرقابل و قطعي ،بدوي هيئت از سوي صادره آراي در 6-8 تا 6-0 هايرديف مجازات :تبصره

 .کند اقدام خواهيفرجام و اعتراض ثبت به نسبت حکم ابالغ از ساعت 48 ظرف بعد، به 6-9 رديف مجازات خصوص در تواندمي

 و تعيين مجازات اتتخلّف -چهارم فصل

 اختصاصي در حوزة ناشران داخلي اتتخلّف. 7 ماده
و هيئت حسب مورد  شودمي محسوب تخلّف تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه داخلي ناشران بخش در زير موارد از يک هر ارتکاب

 اقدام خواهد کرد: به شرح زير شدهتعيينبراي اعمال مجازات  رأينسبت به صدور 
 

 تخلّفشرح 

 تخلّفمجازات در صورت ارتکاب 

 براي اولين بار

 مجازات در صورت

 براي بار دوم تخلّفتکرار 

 اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز فاقد هايفروش کتاب و ارائه
 (وصول اعالم و اوليه مجوز شامل)

 6-3 و 6-2 هايرديفمجازات مقرر در 
عالوة يکي يا همة مجازات مقرر در به

و حسب نوع  6-01ا ت 6-6 هايرديف
 تخلّفميزان 

يکي يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-6هاي رديف

 ؛تخلّف و ميزان نوع
 5-7اعمال بند عالوة به

 6-3 و 6-2هاي مجازات مقرر در رديف شناسنامه بدون هايکتابفروش  و ارائه
عالوة يکي يا همة مجازات مقرر در به

حسب نوع و  6-01تا  6-6هاي رديف
 ميزان تخلّف

يکي يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-6هاي رديف

 نوع و ميزان تخلّف؛
 5-7عالوة اعمال بند به
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 6-3 و 6-2هاي مجازات مقرر در رديف ناشران ساير هايفروش کتاب و ارائه
عالوة يکي يا همة مجازات به 6-5و 

حسب  6-01تا  6-6هاي مقرر در رديف
 نوع و ميزان تخلّف

يکي يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-6هاي رديف

 نوع و ميزان تخلّف
 

برخالف مفاد  سالن موضوع با غيرمرتبط هايفروش کتاب و ارائه
 ضوابط فعاليت ناشران داخلي 5-6تا  5-4بندهاي 

 6-3 و 6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

يکي يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-6هاي رديف

 نوع و ميزان تخلّف

ضوابط فعاليت  6-3 بند مفاد برخالف افست هايفروش کتاب و ارائه
 ناشران داخلي

 6-3 و 6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

يکي يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-8 و 6-6هاي رديف

 و ميزان تخلّف

صورت متقلبانه و غيرمجاز تکثير و که به هاييفروش کتاب و ارائه
 منتشر شده باشد

 6-3 و 6-2هاي مجازات مقرر در رديف
عالوة يکي يا همة مجازات مقرر در به

حسب نوع و  6-01تا  6-6 هايرديف
 ميزان تخلّف

يکي يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-6هاي رديف

 نوع و ميزان تخلّف؛
 5-7عالوة اعمال بند به

 هاآن انتشار تاريخ از سال 6 از بيش که هاييفروش کتاب و ارائه
 گذشته است

 و 6-2هاي مجازات مقرر در رديف 6-0 مجازات مقرر در رديف
3-6 

موجب رأي هيئت رسيدگي به ناشراني که به هايفروش کتاب و ارائه
 اندات از حضور در نمايشگاه محروم شدهتخلّف

 6-3 و 6-2هاي مجازات مقرر در رديف
عالوة يکي يا همة مجازات به 6-5و 

حسب  6-01تا  6-6 هايمقرر در رديف
 نوع و ميزان تخلّف

يکي يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-6هاي رديف
 ميزان تخلّفنوع و 

 

، دوره، بسته و همچنين تبليغ و معرفي هرگونه نامثبت يا نامثبتپيش
 کارشناسي، کنکور،» قبيل از مشاوره و آموزشي کالس و آزمون

 مشابه و نيز تبليغات در خصوص عناوين و «دکتري و ارشد کارشناسي
 نمايشگاه در نامه به کتابتبديل مقاله، جزوه و پايان

 6-3 و 6-2هاي در رديف مجازات مقرر
 

يکي يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-4هاي رديف

 نوع و ميزان تخلّف

 تقيم بودن مخدوش يا جلد پشت از باالتر قيمت به کتاب فروش
 (ناشر برچسب بدون) جلد پشت

 6-3 و 6-0هاي مجازات مقرر در رديف
 

يکي يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-8تا  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 خارجيات اختصاصي در حوزة ناشران تخلّف. 8 ماده
شود و هيئت حسب مي محسوب تخلّف تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه خارجي ناشران بخش در زير موارد از يک هر ارتکاب

 اقدام خواهد کرد: به شرح زير شدهتعيينبراي اعمال مجازات  رأيمورد نسبت به صدور 

 

 تخلّفشرح 

 تخلّفمجازات در صورت ارتکاب 

 براي اولين بار

 مجازات در صورت

 تخلّف براي بار دومتکرار 

 مرجع توسط نمايشگاه در هاآن عرضة که هاييفروش کتاب و ارائه
 است شدهاعالم ممنوع ناشران خارجي، بخش به مربوط نظارتي

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
همة مجازات مقرر در عالوة يک يا به

حسب نوع و  6-01تا  6-6هاي رديف
 ميزان تخلّف

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-6هاي رديف

 نوع و ميزان تخلّف؛
 5-7بند  تبصرةعالوة اعمال به

عالوة يک به 6-3 مجازات مقرر در رديف معتبر غير و شناسنامه بدون فروش کتب و عرضه
 6-6هاي مقرر در رديفيا همة مجازات 

 حسب نوع و ميزان تخلّف 6-01تا 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-6هاي رديف

 نوع و ميزان تخلّف؛
 5-7بند  تبصرةعالوة اعمال به
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 بدون شدهافست( الکترونيکي/ چاپي) هايفروش کتاب و عرضه
 در تحويل صورتبه چه) غيرمجاز تکثير يا و اصلي اجازة ناشر
 (فروشپيش يا نمايشگاه

عالوة يک به 6-3 مجازات مقرر در رديف
 6-6هاي يا همة مجازات مقرر در رديف

 حسب نوع و ميزان تخلّف 6-01تا 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-6هاي رديف

 نوع و ميزان تخلّف؛
 5-7بند تبصرة عالوة اعمال به

 صورت ايران در آن اول چاپ که تأليفي هايفروش کتاب و عرضه
 فستا داخلي، ناشر نشر حقوق رعايت بدون کشورها ساير در و گرفته
 باشد شده

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-6و  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 6-3و  6-0هاي در رديف مجازات مقرر بدمنظر و کثيف ديده،آسيب هايفروش کتاب و عرضه
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-8تا  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 هر به که( Fake) تقلبي هايکتاب عرضة و غيرواقعي ليست ارائة
 محتواي غيرواقعي، محتواي سازي،کتاب از مصداقي انحا از نحوي

 اشدب آن امثال و غيرواقعي نشر مبدأ غيرواقعي، نويسندة ساختگي،

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
عالوة يک يا همة مجازات مقرر در به

حسب نوع و  6-8تا  6-6هاي رديف
 ميزان تخلّف

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب  6-01تا  6-6هاي رديف

 ؛نوع و ميزان تخلّف
 5-7عالوة اعمال تبصرة بند به

 فرم اساس بر هاآن اطالعات ليست که هاييفروش کتاب و عرضه
 باشد نشده ارائه کميتة ناشران خارجي به مقرر موعد در مربوط

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-8تا  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 غييرت و بودن مخدوش يا جلد پشت از باالتر قيمت به کتاب فروش
 کميتة ناشران خارجي، توسط تأييدشده قيمت) جلد پشت قيمت
 (است جلد پشت قيمت مالک

 6-3و  6-0هاي مجازات مقرر در رديف
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-8تا  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 رزهايا ساير به اصلي ناشر توسط شده فاکتور ارز از ارز، نوع تغيير
 الملليبين

 6-3و  6-0هاي رديفمجازات مقرر در 
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-8تا  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

کميتة ناشران  توسط شدهاعالم و مصوب نرخ از باالتر ارز نرخ اعمال
 نمايشگاه خارجي

 6-3و  6-0هاي مجازات مقرر در رديف
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-8تا  6-4هاي رديف

 ميزان تخلّفو 

 هاي ناشران داخلي و خارجيات عمومي و مشترک در سالنتخلّف. 9 ماده
شود و مي محسوب تخلّف ،)اعم از حوزة ناشران داخلي يا خارجي( تهران کتاب الملليبين نمايشگاه در زير موارد از يک هر ارتکاب

 اقدام خواهد کرد:به شرح زير  شدهتعيينبراي اعمال مجازات  رأيهيئت حسب مورد نسبت به صدور 

  

 تخلّفشرح 

 تخلّفمجازات در صورت ارتکاب 

 براي اولين بار 

 مجازات در صورت

 تخلّف براي بار دومتکرار 

 6-9 و 6-2هاي مجازات مقرر در رديف غير به هر شکل به غرفه واگذاري و اجارة
 6-01و 

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01تا  7-6

و  فروش بدون نقدکردن آن يا نقد وجه با اييارانه کارتبن معاوضة
 کتاب تحويل

 6-4 و 6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 6-8 و 6-6 و

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01 تا 7-6

 گروهي و تجميعي صورتبه اشخاص اييارانه کارتبن دريافت
 (فقره کارت اشخاص 5مجموعاً بيش از )

 6-3و  6-2هاي رديفمجازات مقرر در 
عالوة يک يا همة مجازات مقرر در به

حسب نوع و  6-6تا  6-4هاي رديف
 ميزان تخلّف

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01 تا 7-6
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 بر مازاد هايفروش تمامي در دقيق فاکتور و نگهداري صدور عدم
 ودشمي پرداخت اييارانه کارتبن با آن مبلغ که ريال ميليون 01

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
عالوة يک يا همة مجازات مقرر در به

حسب نوع و  6-8تا  6-4هاي رديف
 ميزان تخلّف

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01و  6-9و  7-6

 محل در کتاب تحويل بدون اييارانه کارتبن طريق از مبلغ دريافت
ن يا خريدار با استفاده از ب هاي قبلي بانمايشگاه )اعم از تسويه حساب

 فروش کتاب(کارت بابت پيشدريافت بن

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
عالوة يک يا همة مجازات مقرر در به

حسب نوع و  6-8تا  6-4هاي رديف
 ميزان تخلّف

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01و  6-9و  7-6

 هک انتشاراتي غرفة در کتاب خريد اييارانه کارتبن کردن هزينه
 براي ار بن متبوع دستگاه و بوده دولتي يا عمومي مراکز به وابسته
 است کرده دريافت ربطذي هايکتابخانه تجهيز

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
عالوة يک يا همة مجازات مقرر در به

حسب نوع و  6-8تا  6-4هاي رديف
 ميزان تخلّف

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01 تا 7-6

اي به خارج از غرفه و کارت يارانهخوان بنکارت دستگاه انتقال
در  اينمايشگاه و هرگونه تراکنش مالي مربوط به بن کارت يارانه

 خارج از ساعات فعاليت نمايشگاه

عالوة يک به 6-3 مجازات مقرر در رديف
 6-4هاي رديفيا همة مجازات مقرر در 

 حسب نوع و ميزان تخلّف 6-8تا 

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01 تا 7-6

هاي ناشري که از استفاده از تسهيالت عرضة کتاب برايهمکاري 
 اي نمايشگاه محروم شده استارانهي

عالوة يک به 6-3 مجازات مقرر در رديف
 6-4هاي يا همة مجازات مقرر در رديف

 نوع و ميزان تخلّفحسب  6-8تا 

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01و  6-9و  7-6

فشرده يا لوازم و  لوح پوستر، مانند کتاب از غير وسايل فروش
محصوالت صرفاً صوتي )از قبيل  تجهيزات ذخيرة اطالعات،

هاي موسيقي، سخنراني و ...(، محصوالت صرفاً تصويري )از آلبوم
 افزار، کارتشدة سخنراني و ...(، انواع نرمها، نوار ضبط قبيل فيلم

 بازياسباب و عروسک جورچين، التحرير،لوازم تبريک،

 6-3و  6-0هاي مجازات مقرر در رديف
 

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-8و  6-6و  4-6

 شامل) خود غرفة در عرضهقابل کتب فهرست نگهداري و تهيه عدم
( نامثبت سامانة در شدهدرج اطالعات مطابق هانمايندگي و خود کتب
 ناظران به ارائه براي

 6-3و  6-0هاي مجازات مقرر در رديف
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-6تا  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

هاي موجود در غرفه با فهرست عدم انطباق کلي عناوين کتاب
ها را که ناشر عرضة آنهايي شده در سامانه و عدم ارائة کتاباعالم

 نام اعالم کرده استدر سامانه ثبت

 6-3و  6-0هاي مجازات مقرر در رديف
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
 6-8و  6-6تا  6-4هاي رديف

 حسب نوع و ميزان تخلّف

عرضه در سامانة هاي قابلروزرساني اطالعات کتابعدم به
 نامتثب اسناد در ناقص و نادرست اطالعات غيرواقعي، نمايشگاه، ارائة

 6-3و  6-0هاي مجازات مقرر در رديف
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-6تا  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف فروش کتاب در نمايشگاهپيش
 6-6و  6-4 و

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01و  6-9و  7-6

 6-3و  6-0هاي مجازات مقرر در رديف غرفه کارکنان توسط اسالمي شئون و حجاب رعايت عدم
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-6تا  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 6-3و  6-0هاي مجازات مقرر در رديف شده در ضوابطيا حداکثر تخفيف تعيين حداقل ارائة عدم
 

 يک يا همة مجازات مقرر در
حسب نوع  6-5تا  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف
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 ورفاکت درخواست صورت تخفيف در درج ميزان فاکتور و صدور عدم
 خريدار توسط

 6-3و  6-0هاي مجازات مقرر در رديف
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-5و  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 کارت يا بن نپذيرفتن و خوانکارت دستگاه از استفاده عدم
کتاب و نيز عدم همکاري و اقدام در استقرار سامانة  الکترونيکي

 فروش نمايشگاه

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-8و  6-6

 به غرفه تجهيز عدم رعايت موارد ايمني مندرج در ضوابط و يا
 حريق اطفاي کپسول

 6-3و  6-0هاي رديفمجازات مقرر در 
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-5و  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف غرفه تعطيلي در تعجيل و بازگشايي در تأخير
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-5و  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف شدهمراجع تعيين با هماهنگي بدون جنبي فعاليت اجراي
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-5و  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 در بندانراه ايجاد) سالن و غرفه در عمومي نظم زدن برهم
 ...(و سالن راهروهاي

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

مقرر در يک يا همة مجازات 
حسب نوع  6-5و  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف ضوابط در شدهتعيين ضوابط از خارج و کنندهگمراه غيرمجاز، تبليغات
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-5و  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف مجاور هايغرفه براي صوتي مزاحمت ايجاد
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-5و  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 افراد غرفه يا حضور در مسئول جانشين يا مسئول حضور عدم
 غرفه داخل در غيرمسئول

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-5و  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 6-3و  6-0هاي مجازات مقرر در رديف هاغرفه کارکنان توسط شناسايي کارت الصاق عدم
 

يک يا همة مجازات مقرر در 
حسب نوع  6-5و  6-4هاي رديف

 و ميزان تخلّف

 هاي جانبي، راهروها،غرفه) غرفه از خارج فضاي به تعرض
و نيز تصرف  (هاغرفه پشت فضاي و اضطراري، اطراف مسيرهاي

 غيرمجاز فضاي نمايشگاهي مازاد بر متراژ تخصيصي

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-8و  6-6و  4-6

غرفه و همچنين تجميع  در مجوز اخذ بدون و غيرمجاز وسازساخت
 جوار و مستقلهاي همغرفه

 6-3 و 6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-8و  6-6و  4-6

مربوط و  ناظران و مسؤولين سوي از قانوني تذکرات رعايت عدم
 جلسة نظارتيعدم همکاري در امضاي صورت

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-5و  4-6

 دمانچي عدم يا و نمايشگاه از قبل روز يک تا غرفه نگرفتن تحويل
نمايشگاه و نيز عدم حضور  افتتاح و بازگشايي زمان در غرفه موقعبه

 در نمايشگاه و انصراف برخالف ضوابط مربوط

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01و  6-9و  8-6

به  هاي رسيدگياستنکاف از دريافت احکام و مکاتبات ابالغي هيئت
 اتتخلّف

 6-9و  6-7هاي مجازات مقرر در رديف
 

هاي همة مجازات مقرر در رديف
 6-01و  6-9و  8-6
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اجرايي فعاليت  ضوابط و هاي نمايشگاهدستورالعمل رعايت عدم
 دارانغرفه

 6-3و  6-2هاي مجازات مقرر در رديف
 

هاي مجازات مقرر در رديفهمة 
 6-01و  6-9و  8-6

 تنبيه، ميزان و نوع تعيين نيز و نمايشگاه ضوابط و مقررات در مندرج اتتخلّف موارد از يکي با آن انطباق و تخلّف تشخيص :1تبصره 
 .است کنندهرسيدگي هيئت عهدة بر

 مادة بندهايمجازات مندرج در  از هريک تواندمي ،تخلّفم سوابق و گرفته صورت اتتخلّف تناسببه کننده،رسيدگي هيئت :2 تبصره
 .کند عمالاِ ،به ترتيب مقرر در جدول فوق تجميعي يا انفرادي صورتبه را 6

، ارتکاب همان عنوان اتهامي يا مشابه آن در ادوار قبل يا دورة در حال برگزاري است و در هر «تخلّفتکرار »منظور از  :3 تبصره
 .خواهد بود 6-01تا  6-7و اِعمال محروميت مندرج در بندهاي  مجازات تشديد موجب ،براي بار سوم يا بيشتر تکرار تخلّفصورت 

 خواهيفرجام -پنجم فصل

 تجديدنظر هيئت. 11 ماده
 پرونده همراه به ثبت، از پس و دريافتبه صورت مکتوب  را معترض خواهيفرجام مراتب است مکلف بدوي هيئت دبيرخانة .1-11 

 .کند ارسال اتتخلّف به رسيدگي تجديدنظر هيئت به
 يتقطع صادرشده رأي ،نکند تجديدنظر درخواست مقرر مهلت ظرف عليهمحکوم و باشد تجديدنظر قابل بدوي هيئت رأي هرگاه

 .است االجراالزم يادشده مهلت انقضاي تاريخ از و يابدمي
 :شوندمي منصوب نمايشگاه رئيس توسط به شرح زير نمايشگاه، اتتخلّف به رسيدگي تجديدنظر هيئت اعضاي و رئيس .2-11

 رئيس هيئت؛ 

 2  ؛(و اجرايي صنف نشر ريزيبرنامهمعرفي شوراي پيشنهاد و بر اساس )نفر از صنف نشر 

  کل حقوقي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي؛ ادارةيک نفر از 

 3  ؛وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي معاونت امور فرهنگي از کارشناسان يا مديران زيرمجموعةنفر 
 .باشند تجديدنظر هيئت عضو زمانهم توانندنمي بدوي، هيئت اعضاي از يکهيچ :1تبصره 
محتواي  يرامونپ توضيح بيان هيئت تجديدنظر براي هاينشست يس هيئت( در همةئمعرفي ر باهيئت بدوي ) حضور نمايندة :2تبصره 

 الزامي است. (رأيحق داشتن بدون )پرونده و آراي صادره 
 رسيدگي به نسبت نمايشگاه، پايان از ماه 2 مدت تا حداکثر و نمايشگاه برپايي ايام در ترجيحاً است موظف تجديدنظر هيئت .3-11
 .کند اقدام مطروحه هايپرونده تکليفتعيين و
 .است االجراالزم و قطعي ابالغ، تاريخ از تجديدنظر هيئت آراء .4-11
 داومت لزوم صورت در) آن از پس و نمايشگاه محل در نمايشگاه برپايي زمان در تجديدنظر هيئت جلسات تشکيل محل .5-11

 .بود خواهد اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگي امور معاونت در ،(جلسات تشکيل

 اجرايي عوامل اتتخلّف به رسيدگي -ششم فصل

 اتتخلّف به رسيدگي ترتيب. 11 ماده
 عوامل ةکلي همکاري و است هيئت اين صالحيت در نمايشگاه برگزاري عوامل و مجريان نمايشگاهي اتتخلّف به رسيدگي .1-11

 و حقيقي هايشخصيت از اعم) اجرايي عوامل اداري تخلّف بر دالّ گزارشي کهدرصورتي. بود خواهد بند اين پذيرش به منوط اجرايي،
 .گيردمي قرار رسيدگي مورد بدوي هيئت در مراتب باشد،( حقوقي
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 تخدمينمس کاري و اداري ارتباط از ناشي که اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت مستخدم اجرايي عوامل اداري اتتخلّف از دسته آن :تبصره
 زارتخانهو کارکنان اداري اتتخلّف به رسيدگي هيئت به باشد، اداري اتتخلّف به رسيدگي قانون 8 ماده در مندرج اتتخلّف با مطابق و

 .شودمي ارجاع يادشده
 :است زير قرار به نمايشگاه در اداري اتتخلّف .2-11
 .اداري يا شغلي شئون خالف رفتار و اعمال. 0-2-00
 .مربوط مقررات و قوانين نقض. 2-2-00
 .دليل بدون هاآن قانوني امور انجام در تأخير يا رجوعارباب در نارضايتي ايجاد. 3-2-00
 .حيثيت هتک افترا، و تهمت ايراد. 4-2-00
 .اخاذي. 5-2-00
 .اختالس. 6-2-00
 .اشخاص به نسبت مقررات اجراي در غيراداري روابط يا غرضاعمال يا تبعيض. 7-2-00
 .اداري موظف ساعات خالل در خدمت ترک. 8-2-00
 .اداري مقرر اوقات در خدمت تعطيل يا مجوز کسب بدون آن از خروج تکرار يا خدمت محل به ورود تأخير در تکرار. 9-2-00

 .نمايشگاه اموال به خسارات ايراد دولتي، وجوه و اسناد و اموال حفظ در تسامح. 01-2-00
 .اداري محرمانه اسناد و اسرار افشاي. 00-2-00
 .اداري وظايف حدود در باالتر هايمقام دستورهاي اجراي از سرپيچي. 02-2-00
 .شده محول وظايف انجام در انگاريسهل يا کاريکم. 03-2-00
 .امر تحت کارمندان اتتخلّف گزارش ندادن در مديران و رؤسا انگاريسهل. 04-2-00
 .اداري امور در واقع خالف گزارش يا گواهي ارائه. 05-2-00
 .شودمي تلقي خواريرشوه عرف در که مالي هرگونه اخذ يا شده تعيين مقررات و قوانين در ازآنچه غير وجوهي گرفتن. 06-2-00
 .دارند ار آن دريافت حق که اشخاص به مدارک تسليم از خودداري يا ندارند را آن دريافت حق که اشخاصي به مدارک تسليم. 07-2-00
 .اسالمي شعاير و شئون حجاب، نکردن رعايت. 08-2-00
 .مخدر مواد استعمال يا خريدوفروش و توزيع حمل، نگهداري، اختفا،. 09-2-00
 .نمايشگاه اموال و امکانات و شغلي موقعيت يا شئون از غيرمجاز استفاده نوع هر. 21-2-00
 .نمايشگاه رسمي اوراق و اسناد در بردن دست و کردن مخدوش يا جعل. 20-2-00
 .نمايشگاه با مرتبط اداري موقعيت و مقام از سوءاستفاده. 22-2-00
 :از اندعبارت زير ترتيب به اداري تنبيهات .3-11

 .پرونده در درج بدون کتبي اخطار -الف
 .پرونده در درج با کتبي توبيخ -ب
 .سال 3 تا ماه يک از ارشاد وزارت تابعة هاينمايشگاه تمامي در همکاري به دعوت عدم نيز و نمايشگاه در همکاري قطع -ج
 .نمايشگاه در مديريتي و حساس هايسمت از برکناري يا و مقام تنزل -د

 .است تجديدنظر هيئت در تجديدنظر قابل ،«د» و «ج» بندهاي مجازات فقط :تبصره
 از استفاده مستلزم تجديدنظر و بدوي هايهيئت تشخيص به نمايشگاه، اجرايي عوامل از يک هر اتهام به رسيدگي هرگاه .4-11

 .شودمي ارجاع کارشناسي به مراتب باشد، کارشناسي نظر
 

 


