
 آیین نامھ نمایندگی توزیع و فروش نشریات
 نامه نمایندگی توزیع و فروشآیین

 نشریات
1358,12,08 

 بنا به پیشنهاد شماره 58,12,8شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران در جلسه مورخ 
 قانون تأسیس وزارت 6استناد ماده وزارت ارشاد ملی به 1358,7,18مورخ 6161,45,1031 

 نامه نمایندگی توزیع و فروش نشریات را به شرح زیرسابق) آیینجهانگردي (اطالعات و 
 :مورخ تصویب نمودند

 .توزیع و فروش نشریات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است - 1ماده 
 .کننده و فروشنده نشریات بایستی از وزارت ارشاد ملی پروانه دریافت نمایدتوزیع
 :فروش نشریه باید داراي شرایط زیر باشد نماینده توزیع و - 2ماده 
 تابعیت ایران -الف 
 .نداشتن محکومیت کیفري که موجب سلب حقوق اجتماعی باشد -ب 
 اهلیت قانونی -پ 
 .دارا بودن سواد خواندن و نوشتن -ت 
 نامه کتبی از طرف نشریه مربوط جهت نمایندگیارائه معرفی -ث 

 نه نمایندگی توزیع و فروش باید تقاضانامه خود رامتقاضیان جهت اخذ پروا - 3ماده 
 یک برگ گواهی عدم سوءو دو برگ فتوکپی شناسنامه،٦X 4به انضمام چهار قطعه عکس 

 نامه از طرف نشریه مربوط در مرکز به اداره کل مطبوعات داخلیپیشینه کیفري و معرفی
 .دارنداستان مربوط ارسال و در شهرستانها به ادارات ارشاد ملی

 هر گاه درخواست کننده پروانه نمایندگی توزیع و فروش نشریات شخص حقوقی -تبصره 
 اجرایی مؤسسه صادرباشد پروانه نمایندگی به نام مدیر عامل یا باالترین مقام

 شود باید داراي شرایطنامه مسئول شناخته میشود. شخص مذکور که از نظر این آیینمی
 .باشد 2مندرج در ماده 

 در صورت واجد شرایط بودن متقاضی، پروانه نمایندگی و توزیع و فروش نشریات - 4ماده 
 شهرستانها توسط اداره ارشاد ملی محلدر مرکز از طرف اداره کل مطبوعات داخلی و در

 شود. ادارات ارشاد ملی استانها موظفند رونوشت پروانه صادرهبه نام متقاضی صادر می
 .داخلی ارسال دارندوعاترا به اداره کل مطب

 اعتبار پروانه نمایندگی از تاریخ صدور، دو سال است و در پایان مدت قابل - 5ماده 
 .باشدتمدید می

 براي تمدید پروانه نمایندگی، متقاضی باید تقاضاي خود را دو ماه قبل از - 6ماده 
 .تسلیم نماید 4ماده در به مقامات مسئول 2انقضاي مدت با رعایت شرایط مقرر در ماده 

 نامه،تواند به شرط ارائه معرفیهر نماینده فروش یا توزیع نشریه می - 7ماده 



 .نمایندگی چند نشریه را به عهده بگیرد
 هايلغو پروانه انتشار و یا تعطیل دائم هر نشریه موجب لغو پروانه - 8ماده 

 .گرددنمایندگی توزیع یا فروش آن نشریه می
 در صورتی که نماینده توزیع یا فروش نشریه فاقد یکی از شرایط بندهاي - 9ماده 

 .گرددنمایندگی او لغو میشود و یا فوت نماید پروانه 2پ و ث) ماده  -ب  -الف )
 در مواردي که لغو پروانه نمایندگی از طرف صاحب پروانه انتشار و یا مدیر -تبصره 

 در مرکز به وزارت ارشادباید با توضیح علت شود مراتبمسئول نشریه مربوط اعالم می
 .ملی و در استانها به ادارات ارشاد ملی استان مربوط اطالع داده شود

 .وظائف نماینده توزیع و فروش نشریات به شرح زیر است - 10ماده 
 نماینده باید فهرست اسامی و مشخصات کامل و دقیق کلیه فروشندگان جزء تحت نظر -الف 

 .ر اختیار داشته باشدخود را د
 هر نماینده باید تعداد و نوع نشریاتی را که در اختیار فروشندگان جزء قرار -ب 
 .دهد در دفتري به طور منظم ثبت نمایدمی
 نماینده توزیع و فروش باید نشریات را به طور کامل در اختیار فروشندگان جزء -پ 

 .نظارت کامل داشته باشدفروشندگان جزءقرار داده و بر امر فروش و توزیع نشریه توسط 
 اي به توزیع نشریات فاقد پروانه انتشار یا نشریاتی که طبق قانونهیچ نماینده -ت 

 محض مشاهده این قبیلمطبوعات پروانه آنها لغو گردیده، مجاز نیست و مکلف است به
 نها به ادارهنشریات مراتب را فوراً در مرکز به اداره کل مطبوعات داخلی و در استا

 .اطالع دهدارشاد ملی و در شهرستانها به فرمانداري محل
 نماینده توزیع و فروش مکلف است اسامی نشریات مجاز را جهت اطالع در مرکز از -ث 

 .ملی دریافت نمایدوزارت ارشاد ملی و در مراکز استانها از ادارات ارشاد
 نامهاین آیین 10از مقررات ماده هر گاه نماینده توزیع و فروش نشریه  - 11ماده 

 تکرار و ادامه اینشود و در صورتتخلف نماید براي بار اول به نامبرده تذکر داده می
 رویه به تشخیص وزارت ارشاد ملی از کار او به طور موقت یا دائم جلوگیري به عمل

 .خواهد آمد
 ضر فعالیت دارندکلیه نمایندگان توزیع و فروش نشریات که در حال حا - 12ماده 

 صدور پروانه نمایندگینامه ظرف یک ماه درخواستمکلفند از تاریخ تصویب این آیین
 توزیع و فروش نشریات را در مرکز به اداره کل مطبوعات داخلی و در شهرستانها به

 ادارات مذکور موظفند ظرف یک ماه از تاریخادارات ارشاد ملی محل تسلیم نمایند و
 .دارك متقاضی را بررسی و نظر خود را درباره صدور پروانه اعالم نمایندتسلیم تقاضا م

 نامه کلیه مقررات مغایر ملغی است و وزارتاز تاریخ تصویب این آیین - 13ماده 
 .ارشاد ملی مأمور اجراي آن است
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