
1 
 

 

 

 

 

 یداخلحضور ناشران  ضوابط
 کتاب تهران یالمللدر نمايشگاه بين

 مقدمه
 اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگي امور معاونت توسط تهران کتاب الملليبين نمايشگاه ساالنة برگزاري به توجه با

 .پذيردمي انجام نامهشيوه اين مطابق فرهنگي، رويداد اين در داخلي ناشران تماميفعاليت  و حضور ،نامثبت

 نامثبت. 1

 ادارش و فرهنگ وزارت از معتبر نشر پروانة داراي که غيرخصوصي و خصوصي از اعم کشور سراسرال فعّ ناشران .1-1

کميتة ناشران  توسط شدهاعالم بنديزمان طبق حوزه هر تفكيك به توانندمي کنند، احراز را نامثبت شرايط و باشند اسالمي
 .نمايند نامثبت نمايشگاه دراز طريق سامانة مربوط  ،داخلي

نام ناشران داخلي ماه قبل از زمان برگزاري نمايشگاه، نسبت به ثبت چهارکميتة ناشران داخلي موظف است حداقل  .2-1

 .کند اقدام
 ،ريزيبرنامه شوراي مصوبات و نمايشگاه کلي بنديزمان چهارچوب در داخلي ناشران نامثبت پايان و شروع زمان :1 تبصره

 نمايشگاه جراييا معاون تأييد و يادشده کميتة پيشنهاد با نيز مهلت اين تمديد و است کميتة ناشران داخلي تشخيص با
 .بود خواهد
 هيچ و است معذور نامثبتشده براي اعالم مهلت پايان از پس تقاضا هرگونه پذيرش از ،کميتة ناشران داخلي :2 تبصره
 خود مدارك يا دهند ارائه ناقص يا نادرست اطالعات نامثبت زمان در که ناشراني قبال در غرفه واگذاري حيث از تعهدي

 .داشت نخواهد ،ارائه کنند نامثبت مهلت اتمام از بعد را

 هر تفكيك به اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت از معتبر نشر پروانة بودن دارا بر عالوه ناشران براي نامثبت مبناي. 3-1

 :است شرح بدين منتشرشده، هايکتاب تعداد اساس بر و حوزه

 کتاب؛ عنوان 04: آموزشي و دانشگاهي عمومي، هايکتاب بخش ناشران 

 کتاب؛ عنوان 04: نوجوان و کودك هايکتاب بخش ناشران 

 کتاب الكترونيك عنوان 04: الكترونيك نشر بخش ناشران. 

 صورت در و مراجعهنمايشگاه  نامثبتسامانة  به خود هايکتاب اطالعات کنترل براي نام،ثبت از قبل اندملزم ناشران. 4-1

و  هارائ کتاب خانه مؤسسه در کتاب اطالعات بانك به وصول اعالم تصوير همراه به را کتاب از اينسخه مغايرت، مشاهدة
 .کنندخود اقدام  هايکتابتكميل و تصحيح اطالعات  براي نسبت به پيگيري

 نسبت توانندمي کنند،نمي احراز را منتشرشده عناوين تعداد بودن دارا ازلحاظ نامثبت شرايط که ناشراني از دسته آن .5-1

 مدير ،مدير بخش از متشكل) مرتبط تخصصي کارگروه در ناشران از دسته اين درخواست. کنند اقدام موقت نامثبت به
 مالك يادشده کارگروه نظر و شد خواهد واقع بررسي مورد( داخلي نشر بر نظارت کارگروه رئيس و کميتة ناشران داخلي

 .بود خواهد غرفه تخصيص براي عمل
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 موافقت و بررسي به منوط هستند، گذشته نمايشگاه در و دريافت تذکر تخلّف ةپيشين داراي که ناشراني از نامثبت .6-1

 .استيادشده  تخصصي کارگروه

 تخصیص غرفه. 2

 (نامبتث)صرفاً تا پايان زمان  کتاب خانه در مؤسسه شدهثبت اطالعات اساس بر متقاضيان عناوين تعداد محاسبة. 1-2

 ناوينع و هاي مختلف به شرح زير استبخش متقاضيانبراي نمايشگاهي  دورة طي منتشرشدة هر انتشارات عناوينو 
 نخواهد بود: مؤثر غرفه متراژ تخصيص در دوره، اين از پيش منتشرشده

 ل سا چهارهاي عمومي، دانشگاهي، کودك و نوجوان و آموزشي: بر اساس عناوين منتشرشده طي ناشران کتاب
 ؛نامثبتزمان پايان منتهي به 

و کنكوري )در تمامي مقاطع(، عناوين منتشرشده  آموزشيو کمك درسيهاي کمكبراي ناشران کتاب تبصره:
 .مالك قرار خواهد گرفت نامثبتطي يك سال منتهي به پايان زمان 

 نام؛ثبتزمان  پايان هاي الكترونيك: بر اساس عناوين منتشرشده طي دو سال منتهي بهناشران کتاب 

 .باشد اول چاپ بايد (،فوقيادشده در بند  دورةطي ) منتشرشده هايکتاب از عنوان 54 حداقل ها،حوزه همة در. 2-2

 .شودمي محاسبه بارفقط يك ،طي اين دوره امتياز هر عنوان کتاب )چاپ اول يا تجديد چاپ( :تبصره

 :ودشنميداراي امتياز براي تخصيص غرفه در نمايشگاه محسوب هاي کتاب زير از مصاديق هايکتابانتشار  .3-2

 جداگانه توسط چند ناشر منتشر شده است؛ صورتبه ،که با حفظ محتوا و ظاهر يكسان هاييکتاب. الف
در داخل  ،مهشناسنا اضافه کردن صفحة يا و )يا با شابك ناشر اصلي( اً با درج شابكخارجي که صرف افست هايکتاب. ب

 کشور بازنشر شده باشد؛
وده فاقد متولي خاص براي انتشار ب و کسب اجازه از صاحب اثر، التأليفحقپرداخت الزام ناشر به که ازنظر هايي ج. کتاب

وزة توليد جديدي در حدر عمل  هابازنشر اين کتابها براي همة ناشران بالمانع و آزاد باشد و و به لحاظ قانوني انتشار آن
 نشر محسوب نشود.

 اقدام خواهد شد. 5-4مندرج در بند  تخصصي در مصاديق مورد اختالف، مطابق نظر کارگروه :تبصره

 تعيين هايشاخص در چاپي، هايکتاب مشابه نيز )ديداري و شنيداري( کتاب جديد هايصورت و الكترونيك هايکتاب .4-2

 .شد خواهد لحاظ کنندهشرکت ناشرانِ غرفة متراژ

 در «عرضهقابلموجود و » هايکتابو دقيق  کامل اطالعات ورود غرفه، اختصاص براي قطعي نامثبت مالك .5-2

الم دارا بودن اعصرف  ،بر اين اساس .است تأييديه دريافت و مربوط وجه واريز و موردنياز مدارك و اسناد ارائة و نمايشگاه
و لي ناشران داخ نيست و کميتة آن در نمايشگاه( ة)بدون عرضه و ارائ حق براي دريافت غرفه، ايجادکنندة وصول کتاب

امانه توسط در س شدهاعالمآزمايي و مطابقت عناوين مقتضي نسبت به راستي هايروشبه  اندموظفکارگروه نظارتي مربوط 
 .کنندعالم انمايشگاه و موارد عدم مطابقت را به هيئت رسيدگي به تخلفات در نمايشگاه اقدام  شدهعرضهناشر با عناوين 

شاخص و اختيار در هايسالن مفيد متراژ اساس بر مختلف، هايبخش در آن متراژ تعيين و ناشر هر به غرفه تخصيص. 6-2

نگارش  المعارف تأليفي(،مرجع بودن )فرهنگنامه و دائره محتوا، حيث از آثار کيفيت صفحات، تعداد عناوين، تعداد همچون هايي
 در برگزيده آثار و جامعه فرهنگي و اسالمي هايارزش به توجه همچنين و ...(گردآوري، تصويرگري و ، ترجمه تأليف،)

ه لحاظ ب افزون بر محتواي متعالي، که تأليفاتينفيس بودن آثار ) و مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي يهاجشنواره
 .بود خواهد ،(استماندگار  و فيزيكي زيبا، باکيفيت

 خلفانمت با ضوابط، و مقررات مطابق و نيستند)در هر قالب و تحت هر عنوان(  غير به غرفه واگذاري به مجاز ناشران .7-2

 .شد خواهد برخورد
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 ود.مربوط خواهد ب دستورالعملمطابق  ي نمايشگاه،هاسالنتخصيص غرفه به متقاضيان و جانمايي در هريك از  .8-2

 نمایندگی. 3

 صورتبه بايدمي که نمايد اخذ را ديگر ناشر سه نمايندگي حداکثر تواندمي ،داشته باشد را نامثبت شرايط که ناشري .1-3

 در سامانة نمايشگاه ثبت کنند. نامثبتهنگام  در و ممهور تكميل، را نمايندگي به مربوط کاربرگ مشترك
 عنوان کتاب 04 بيش از پذيردميبه نمايندگي کننده در نمايشگاه شرکت ناشرِکه  هاييکتابچنانچه مجموع  :تبصره
 پذير افزوده خواهد شد.مترمربع به متراژ غرفة ناشر نمايندگي سهتا  باشد،

 کتب اطالعات درج و نمايندگي فرم ارائة و تكميل و نامثبت هنگام در نمايندگي پذيرش و دريافت مراتب ثبت .2-3

 .گيردنمينشده در سامانه مالك عمل قرار ثبت هاينمايندگيو  است الزامي ،در سامانه نمايندگي واگذارکنندة ناشر

که ) ايشگاهنم در غايب ناشران ازرسمي  نمايندگي داشتن صورت در فقط ،کنندمي شرکت نمايشگاه در که ناشراني .3-3

 انتشاراتي يك به فقط تواندمي نمايشگاه، در غايب ناشرِ هر. دارند را هاآن کتاب فروش حق ،(باشدثبت شده  در سامانه
 .نمايد واگذار را خود هايکتاب فروش نمايندگي

ر سامانه د نامثبتکه صرفاً تا پايان مهلت ) رسمي و مكتوب نمايندگي داشتن بدون ناشران ساير کتب عرضة. 4-3

 .است ممنوع ،نمايشگاه ثبت شده باشد(
 ناشراني کتب فروش و عرضهدريافت نمايندگي و  به مجاز فقط نشر، هايتعاوني و دولتي نهادهاي ها،تشكل :تبصره
 .ندارند حضور نمايشگاه در که هستند

رأي قطعي هيئت رسيدگي به تخلفات به محروميت از حضور در نمايشگاه  موجببهناشراني که  کتب عرضة .5-3

 خواهد شد.کنندة اين کتب از حضور در نمايشگاه عرضه ، مجاز نيست و موجب محروميت ناشرِاندشدهمحكوم 

و اعطاي نمايندگي  نمايند اعطا نمايندگي ديگري ناشر به توانندنمي اند،کرده شرکت نمايشگاه در خود که ناشراني .6-3

 .شودميدر صورت حضور ناشر در نمايشگاه، تخلف محسوب 

 اطالعات موقعبه درج به مشروط را هستند خود آثار ناشر که مؤلفاني کتاب فروش نمايندگي توانندمي ناشران .7-3

 .يستن ناشر يك از بيش به اثر عرضة نمايندگي اعطاي به مجاز ،«مؤلف ناشر». بپذيرند نام،ثبت سامانة در مربوط کتب

 بارگذاري مدارك در سامانةو از طريق  نامثبت مهلت پايان تا صرفاً ناشران، از نمايندگي پذيرش و اعطا زمان .8-3

 .بود خواهد نمايشگاه

 نامثبت براي موردنیاز مدارک. 4
 از نامبتث تقاضاي ثبت به نسبت نمايشگاه، کميتة ناشران داخلي توسط شدهاعالم زماني جدول طبق اندموظف متقاضيان

 .نمايند اقدام زير شرح به موردنياز مدارك ارائة و نامثبت سايت طريق

 :شامل نامثبت درخواست مدارك. 1-4

 نام؛ثبت تقاضاي فرم و اطالعات درخواستي تكميل 

 ؛(شودمي برگزار آن در نمايشگاه که ماهي پايان تا حداقل اعتبار داراي) معتبر نشر پروانة بارگذاري 

  ،داخلي و دستورالعمل ناشران حضورضوابط  ازجمله) نمايشگاه ضوابط مجموعة قبول و پذيرشاعالم مطالعه 
 ؛(و ...مربوط  انضباطي

 فرم يا جنبي هايفعاليت به مربوط فرم و خوانکارت دستگاه به مربوط فرم ازجمله مربوط؛ هايدرخواست تكميل 
 ؛(تمايل صورت در) رفاهي نيازهاي درخواست به مربوط

 :شامل نمايندگي به مربوط مدارك. 2-4
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 شرنا امضاي و مهر با( تلفن و نشاني مديرمسئول، نام) کامل مشخصات با همراه نمايندگي اعطاي فرم ارائه 
 واگذارکننده؛

 ؛واگذارکنندة نمايندگي ناشر معتبر نشر پروانة بارگذاري 

 قطب که ناشراني از دسته آن براي) شابك اساس بر کتاب خانه مؤسسه از منتشرشده هايکتاب فهرست ارائه 
 ؛(دارند نمايندگي ديگر ناشران يا ناشر از ضوابط

 :مالي مدارك .3-4

 وجه؛ واريز تأييدية شامل 
 مهلت طي غرفه واگذاري هزينة کامل پرداخت به منوط کننده، نامثبت ناشران به غرفه تحويلو  نهايي تخصيص :تبصره
 .است توسط کميتة ناشران داخلي شدهاعالم

 :شامل نمايشگاه در عرضهقابل هايکتاب دقيق اطالعات به مربوط مدارك .4-4

 خواهد عرضه نمايشگاه در که اخير سال شش طي منتشره هايکتاب اطالعات ارائة) عرضهقابل هايکتاب طالعاتا 
 ؛(نامثبت هنگام در چاپ نوبت و موضوع انتشار، سال شمارگان، مترجم، يا نويسنده کتاب، نام ذکر با شد،

 :غرفه کارکنان هويتي مدارك .5-4

 دار؛عكس کارت صدور منظوربه کارکنان 3×0 جديد عكس فايل ارائه 

 ؛(غرفه کارکنان و مدير جانشين غرفه، مدير) کارکنان ملي کارت اسكن فايل ارائه 

 غرفه در حضور براي موردنظر افراد شناسايي کارت صدور فرم تكميل. 
از سوي  شدهمعرفيجانشين  و معرفي شودغرفه  مدير عنوانبه تواندمي هر انتشارات تنها مديرمسئول :1 تبصره

مايشگاه حضور مستقل در ن طوربه ،متعلق به وي انتشاراتِ اينكهمگر  ؛ديگري باشد نشر مديرمسئولنبايد خود  ،مديرمسئول
 .فقط جانشيني يك غرفه را بر عهده بگيرد تواندمي ،شخص حقيقي هرهمچنين . نداشته باشد

 نيست. مقدور ناقص، مدارك با نمايشگاه در حضور و نامثبت و است الزامي ،اطالعات درخواستي تمامي تكميل: 2 تبصره
 به رسيدگي هيئت در مقررات طبق الزم تصميم ناشران، سوي از نادرست اطالعات هرگونه ارائة صورت در: 3 تبصره

 .شد خواهد اقدام آن طبق بر و اتخاذ تخلفات
 امضاي و انتشارات مهر داراي) تعهدنامه برگ ارائة و تكميل به منوط ،شرايط واجد ناشران به غرفه تحويل :4 تبصره

 .است نمايشگاه ضوابط کامل پذيرش و مطالعه بر مبني( مديرمسئول

 داخلی ناشرانکمیتة  هايبخشاجزا و . 5

 :از است عبارت نمايشگاه، در داخلي ناشران به مربوط مختلف هايبخش. 1-5

 عمومي؛ هايکتاب ناشران بخش .الف

 نوجوان؛ و کودك هايکتاب ناشران بخش .ب

 دانشگاهي؛ هايکتاب ناشران بخش .ج

 آموزشي؛ هايکتاب ناشران بخش .د

 .الكترونيك ناشران بخش ه.

 .نمايند نامثبت گفتهپيش هايبخش از هريك در خود، فعاليت نوع به توجه با است الزم بخش هر در حضور متقاضيان

 امكان کنند،مي فعاليت نشر مختلف هايحوزه در که ناشراني توسط حوزه چند در نامثبت درخواستِ صورت در .2-5

 براي الزم تخصصي عناوين تعداد انتشار به مشروط ،)حداکثر در دو حوزه( هابخش ساير در مستقل غرفة از برخورداري
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 غرفة يك از بيش در کتاب عنوان هر ارائة به مجاز ناشر درهرصورت،. وجود دارد کافي فضاي وجود و حوزه هر در حضور
 .شود عرضه مربوط تخصصي حوزة در صرفاً کتاب هر دارد ضرورت و نيست تخصصي

 تند.مختلف هس هايموضوعالكترونيك در بخش اختصاصي خود مجاز به عرضة آثار با  هايکتابصرفاً ناشران  تبصره:

 .يافت خواهد اختصاص غرفه ناشر اول انتخاب اولويت به تنها کافي، فضاي فقدان صورت در. 3-5

 با خود اختصاصي غرفة در انتشارات هر توليدي هايکتاب عرضة دوم، غرفة واگذاري امكان عدم صورت در .4-5

 هايکتاب فروش و عرضه توانندمي ناشران از گروه اين صورت، اين غير در و است بالمانع کميتة ناشران داخلي هماهنگي
 .نمايند واگذار ديگري ناشر به نمايندگي صورتبه را خود درخواست مورد دوم بخش

ها دوره)در همة کنكوري  و درسيکمك ،آموزشيکمكو  آموزشي هايکتاب ،آموزش زبان خارجي هايکتاب ناشران .5-5

 در قطفاين گروه از ناشران  هايکتابکنند و  نامثبتبايد در بخش ناشران آموزشي  ،(و تحصيلي آموزشي ،هاي سنيردهو 
 .است عرضهقابل نمايشگاه «آموزشي هايکتاب بخش»

 هايکتاباست و « کودك و نوجوان» هايکتاب عرضةکتاب کودك و نوجوان در نمايشگاه صرفاً براي  هايسالن .6-5

 هستند، الزم است در بخش مربوط عرضه شود. ساالنبزرگمربوط به اين ردة سنّي که مخاطب آن 

 نمایشگاه در فعالیت ضوابط. 6

 روشفنگهداري و  است و آن ناشرمنتشرشده توسط  هايکتاب صرفاً براي عرضة به هر ناشر، غرفة تخصيصي .1-6

 بادر مقررات  شدهبينيپيشبا اشد مجازات  و شودمي محسوب تخلف ناشران، ساير هايکتاب عرضة و غيرمجاز هايکتاب
 .شد خواهد برخورد متخلفان

، موجب طرح در انبار غرفهها کتاباين  نگهدارييا  ساير ناشران در غرفه )به هر ميزان( هايکتاب عرضه و ارائة :1 تبصره
اي همحروميت از امكان حضور در دوره سال يكمراتب در هيئت رسيدگي به تخلفات نمايشگاه و تعطيلي غرفه و حداقل 

 بعدي نمايشگاه )به تشخيص هيئت رسيدگي به تخلفات( خواهد بود.
غيرمجاز تكثير و منتشر شده باشد، موجب متقلبانه و  صورتبهکتبي که  و مجوز فاقد هايکتاب ارائه و عرضة: 2تبصره 

انتظامي  هيئت سال و رسيدگي به صالحيت ناشر در سهگفته و محروميت از حضور در نمايشگاه تا تشديد مجازات پيش
 استان خواهد بود.

 ناشرانناشر يا  نام و توليد ناشر چند همكاري با که هاييکتاب و است عرضهقابل غرفه يك در صرفاً کتاب هر .2-6

و  است عرضهقابل دارد، تعلق او به هاکتاب شابك که ناشري غرفة در تنها شود،مي ذکر هاکتاب شناسنامة در همكار
 مطلقاً ممنوع است. ،عرضة هر کتاب در بيش از يك غرفه درهرصورت

که با يك عنوان و با نام و نشان يك پديدآورنده توسط چندين ناشر شابك دريافت و منتشر شده  هاييکتاب :تبصره
است، تنها مجاز به عرضه در غرفة اختصاصي آخرين ناشري است که براي آن اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

مورد رسيدگي و اتخاذ  5-4بند تخصصي موضوع  مجوز اعالم وصول دريافت کرده است. موارد اختالفي در کارگروه
 تصميم واقع خواهد شد.

 وزارت مجوزو شناسنامه  بودن دارا بر عالوه که است مجاز صورتي در نمايشگاه، در فستاُ کتاب فروش و عرضه .3-6

 كردهن عرضه نمايشگاه بخش ناشران خارجي در را کتاب آن وي، رسمي نمايندة يا اصلي ناشر اسالمي، ارشاد و فرهنگ
 .باشد

 تا ضمن کند اعالمرا در سامانه  خود کتب فست بودناُ و ورود اطالعات، نامثبتناشر هنگام  ضروري است :تبصره
 در بخش يادشده احراز شود. هااين کتاب عدم عرضة ناشران خارجي، استعالم از کميتة
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 ،اتاطالع ذخيرة تجهيزاتو  يا لوازم فشرده لوح پوستر، مانند نمايشگاه در کتاب از غير کاالي و نمايش فروش .4-6

، نوار هامفيل .(، محصوالت صرفاً تصويري )از قبيلموسيقي، سخنراني و .. هايآلبوم از قبيل)محصوالت صرفاً صوتي 
 .است ممنوع بازياسباب و عروسك جورچين، ،افزارنوشت تبريك، کارت، افزارنرمشدة سخنراني و ...(، انواع ضبط

 ودرج مراتب در کتاب  به مشروط ،منضم به محصول( )نه کتابِ کتاب به منضم فرهنگيِ محصولِ نوع هر ارائة: 1 تبصره
 .است بالمانع ،5-4کارگروه تخصصي مندرج در بند و تأييد  تشخيص به کتاب محتواي با آن مستقيم ارتباط

 .است بالمانع باشد، ناشر خود توليد اينكه به مشروط آموزشي،-علمي پوستر و نقشه عرضة: 2 تبصره
 اشد،ب الكترونيك کتاب مصداق که (قانوني مراجع از مجوز داراي) اطالعات ذخيرةتجهيزات  يا فشرده لوح عرضة: 3 تبصره

 .است بالمانع در بخش مربوط
 از مصاديق کتاب محصوالتي هستند که ، صرفاً مجاز به عرضةدر بخش ناشران الكترونيك کنندگانشرکت :4 تبصره

 .دوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي باش ديجيتال هايرسانهداراي برچسب هولوگرام مرکز فناوري اطالعات و  الكترونيك بوده و

 قبيل از مشاوره و آموزشي کالس و ، آزمونبسته، دوره هرگونهو معرفي  و همچنين تبليغ نامثبت يا نامثبتپيش .5-6

 نامهپايانزوه و ج، نيز تبليغات در خصوص تبديل مقاله و مشابه عناوين و «دکتري و ارشد کارشناسي کارشناسي، کنكور،»
 .است ممنوع نمايشگاه در به کتاب

، www.sale.tibf.irو پرداخت هزينة غرفه با مراجعه به وبگاه  نامثبت تأييدپس از  اندموظفتمامي متقاضيان  .6-6

 شدهدر نمايشگاه ظرف بازة زماني اعالم خود عرضةقابل هايکتاباطالعات  قيمت و نهايي دقيق و روزرسانيه بهنسبت ب
 اقدام کنند.

است و در صورت تغيير قيمت هاي خود اطالعات کتاب روزرسانيمجاز به اصالح و به باريكناشر فقط براي هر  تبصره:
 الزامي است. ،با آرم انتشارات همراه برچسب حاوي قيمت جديدکتاب، الصاق 

 هانمايندگي و خود هايکتاب شامل) خود غرفة در عرضهقابل هايکتاب فهرست نگهداري و تهيه به ملزم ناشران. 7-6

 رلکنت مربوط بخش مديريت توسط فهرست اين. هستند ناظران به ارائه براي( نامثبت سامانة در شدهدرج اطالعات مطابق
 .شد خواهد بخش امضاي و مهر به ممهور و

 .است ممنوع گذشته، آن انتشار تاريخ از سال 6 از بيش که هاييکتاب عرضة همچنينو  نمايشگاه در فروش کتابپيش .8-6

ستگاه داستفاده از چنانچه ناشري براي مدت معيني از فعاليت در نمايشگاه يا استفاده از تسهيالت آن )مانند  .9-6

)به هر نحو( اقدام  هاغرفهمستقل يا با مشارکت و همكاري ساير  صورتبه( محروم شود و اييارانه کارتبن خوانکارت
خلف همكاري ناشر مت هايکتاب عرضةکه براي  ايغرفهتشديد مجازات ناشر متخلف و نيز  ، نسبت بهکندفعاليت  ادامة به

 ، اقدام خواهد شد.کرده

 ٪34 با حداکثر و ٪54 با حداقل) شدهتعيين تخفيف سقف و کف رعايت با را خود هايکتاب بايد کننده،شرکت ناشران .11-6

 .کنند عرضه خريداران به غرفه داراي ناشر مهر به ممهور خريد فاکتور صدور با خريدار درخواست صورت در و( تخفيف
 الزامي است. ،بيش از ده ميليون ريال هايفروشخريدار، براي تمامي کامل مشخصات درج صدور فاکتور با : تبصره

ات تجهيز تأمينو  اقدام همكاري، سامانة متمرکز فروش در نمايشگاه، تمامي ناشران ملزم به استقراردر صورت . 11-6

 مربوط خواهند بود.

 ستند.ه نظارتي جلسةصورتو همكاري در امضاي  مربوط ناظران و مسؤولين قانوني تذکرات رعايتناشران ملزم به . 12-6

 اي خرید کتابکارت یارانهبن و خوانکارتدستگاه  ضوابط مربوط به. 7

پيگيري  به نسبت اندموظف دارانغرفه و است الزامي بازديدکنندگان خريد سهولت منظوربه خوانکارت دستگاه نصب .1-7

 .نمايند اقدام دستگاه سالم عودت همچنين و خوانکارت دستگاه نصب و دريافتبراي موقع به

http://www.sale.tibf.ir/
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ستفاده و ا نمايشگاه عامل تحويلي از سوي بانك خوانکارتدستگاه  جزبه خوانکارت دستگاه هر نوع از استفاده :1 تبصره
 .ستا ممنوع ،هابانك ساير خوانکارتاز دستگاه 

 .مجاز نيستکتاب،  الكترونيكي کارتبن نپذيرفتن و در غرفه خوانکارت دستگاه از نكردن استفاده :2 تبصره
ان در موقعيتي قرار گيرد که امك خوانکارت هايدستگاه بايدميبانكي خريداران،  هايکارتحفظ امنيت  منظوربه :3 تبصره

 ورود رمز کارت توسط شخص خريدار فراهم باشد.

ساعت قبل از شروع نمايشگاه، تمهيدات  04اند حداکثر تا ناشران داخلي موظف و کميتة معاونت اجرايي نمايشگاه .2-7

ه ناشران نيز موظف ب .کنندهاي مختلف تابعه را فراهم در تمامي سالن خوانکارت هايدستگاهاندازي الزم براي نصب و راه
ة عهد هرگونه تأخير برتبعات ساعت قبل از شروع نمايشگاه هستند و  40تا حداکثر  خوانکارتاقدام براي دريافت دستگاه 

 .ناشر خواهد بود

ارهشم .است الزامي نامثبتهنگام سامانه  در بانكي )مربوط به بانك عامل نمايشگاه( حساب کامل اطالعات درج. 3-7

 ارات )در مورد اشخاص حقوقي( باشد و ثبت اطالعات حسابشده، بايد به نام شخص مديرمسئول و يا به نام انتشاعالم حساب
ندات داراي شخصيت حقيقي، مطابق مست و در موارد خاص مربوط به ناشرانِمطلقاً ممنوع است  ،ديگراشخاص  متعلق به بانكي

 اقدام خواهد شد. 5-4و تشخيص کارگروه تخصصي مندرج در بند 
 حسابشمارهبر اساس  به نام انتشارات، بانكي حساب عدم وجود، در صورت داراي شخصيت حقوقي مورد ناشراندر  تبصره:

تواند ي مربوط به خود نميهر شخص حقيقي با کد ملّرسمي انتشارات اقدام خواهد شد. بديهي است  اعالمي در مفاد وکالتنامة
 .کندبيش از يك وکالت براي ارائه در نمايشگاه دريافت 

نه هنگام از طريق ثبت در ساما)متناسب با متراژ غرفه و فعاليت ناشر(، صرفاً  خوانکارتبيش از يك دستگاه  درخواست .4-7

 روط بهمش ،در ايام برگزاري نمايشگاه خوانکارتدستگاه  درخواستپذيرش و  است پذيرامكان واريز وجه براي دريافت غرفه
 .استناشران داخلي  مدير کميتة تأييد و شدهاعالمواريز وجه مربوط به حساب  امكان اقدام از سوي بانك عامل،

 شدهينتعي فرهنگي اهداف با مغاير که کتاب الكترونيكي هاي خريدبن مورد درهر نوع اقدام يا مشارکت و همكاري . 5-7

 از بلغم دريافت ،کتاب فروش و تحويل بدون کارتبن نقدکردن يا نقد وجه با کارتبن معاوضة در مقررات باشد، ازجمله
يا  ارتکهاي قبلي با خريدار با استفاده از بننمايشگاه )اعم از تسويه حساب محل در کتاب تحويل بدون کارتبن طريق

عمل در دستورال شدهبينيپيشعمال حداکثر مجازات ممنوع و مستوجب اِ و ... کتاب( فروشپيشکارت بابت دريافت بن
 رسيدگي به تخلفات نمايشگاه است.

 ،شودميپرداخت « اييارانه کارتبن» باتمام يا قسمتي از آن که  ريال ميليون 54 بر مازاد هايفروش تمامي براي .6-7

( تورفاک صدور زمان و کامل آدرس همراه، تلفن ملي، شمارةشناسه يا  از اعم) خريدار مشخصات تمامي که فاکتوري صدور
ماره ش. است و ارائه به ناظران نمايشگاه آن از نسخه يك نگهداري به مكلف ناشر و است ضروري باشد، شده قيد آن در

 محل در تحويلقابل نيز هاکتاب و داشته مطابقت باهم بايد فاکتور تاريخ و تراکنش انجام زمانو نيز  ترتيب فاکتورها
 .باشد نمايشگاه

 (کارت اشخاص فقره پنج از بيش مجموعاً) گروهي و تجميعي صورتبه اشخاص کتاب اييارانه هايکارتبن دريافت .7-7

 منوع است.م

 و ودهب دولتي يا عمومي مراکز به وابسته که انتشاراتي غرفة در کتاب خريد اييارانه کارتکارتبن کردن هزينه .8-7

 ، ممنوع است.کرده دريافت ربطذي هايکتابخانه تجهيز براي را اييارانه کارتبن متبوع دستگاه

اي به خارج از غرفه و نمايشگاه و هرگونه تراکنش مالي مربوط بن کارت يارانه خوانکارتدستگاه  جاييهو جاب انتقال .9-7

 ، مجاز نيست.اي در خارج از ساعات فعاليت نمايشگاهبه بن کارت يارانه
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 ارتِکخود هستند و دريافت بن در غرفة شدهعرضهمجاز  هايکتاب کارت بابتناشران صرفاً مجاز به دريافت بن .11-7

، هاي نمايشگاه محروم شدناشري که از استفاده از تسهيالت يارانه هايکتابهمكاري براي عرضة و  هاغرفهمربوط به ساير 
 موجب طرح مراتب در هيئت رسيدگي به تخلفات نمايشگاه است.

 غرفه هزینة. 8

 شدهتعيين زمان در زير جدول اساس بر را غرفه هزينة تمامي ها،غرفه تخصيصي متراژ اعالم از پس ناشران است الزم .1-8 

 :نمايند واريز ،شودمي اعالم کميتة ناشران داخلي سوي از که حسابي به

 
 .کرد خواهد تعيين اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت را عمومي و دولتي ناشران فهرست: 1 تبصره
 ،ه نمايشگاهدورة گذشت دودر  تخلف و دريافت تذکر هرگونه مشروط به نداشتن سابقة شهرستاني خصوصي ناشرانِ :2 تبصره

 .شوندمي مندبهره تخفيف %44 از مترمربع، 54 سقف تا

 قالب در) مترمربع 4/0 ناشران، به اختصاص براي غرفه متراژ کمينه نمايشگاهي، مسقف فضاي بهينة مديريت منظوربه .2-8

ة کميت موافقت با و اجرايي و فني الزامات اقتضاي صورت در. بود خواهد مترمربع 444 اختصاصي متراژ بيشينه و( مشترك غرفة
 .است تغييرقابل مشكل رفع تا گفتهپيش ارقام ،ناشران داخلي

 ردیف شرح مترمربع هر به ازايهزینه 

 5 خصوصي ناشران براي مترمربع هر ازاي به مترمربع، 9 تا ريال 644،444

 4 خصوصي ناشران براي مترمربع هر ازاي به مترمربع، 40 تا مترمربع 54 از ريال 944،444

 3 خصوصي ناشران براي مترمربع هر ازاي به مترمربع، 04 تا مترمربع 44 از ريال 5،044،444

 0 خصوصي ناشران براي مترمربع هر ازاي به مترمربع، 544 تا مترمربع 09 از ريال 4،444،444

 4 خصوصي ناشران براي مترمربع هر ازاي به مترمربع، 444 تا مترمربع 545 از ريال 4،644،444

 مترمربع به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي 444مترمربع تا  445از  ريال 3،374،444
 )موارد خاص(
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 7 غيرخصوصي ناشران براي مترمربع هر ازاي به مترمربع، 9 تا ريال 5،544،444

 4 غيرخصوصي ناشران براي مترمربع هر ازاي به مترمربع، 40 تا مترمربع 54 از ريال 5،474،444

 9 غيرخصوصي ناشران براي مترمربع هر ازاي به مترمربع، 04 تا مترمربع 44 از ريال 4،344،444

 54 غيرخصوصي ناشران براي مترمربع هر ازاي به مترمربع، 544 تا مترمربع 09 از ريال 4،774،444

 55 غيرخصوصي ناشران براي مترمربع هر ازاي به مترمربع، 444 تا مترمربع 545 از ريال 3،744،444

 مترمربع به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي 444مترمربع  تا  445از  ريال 0،644،444
 )موارد خاص(

54 
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تخصصي  کارگروه توسط ،ناشران داخلي با توجه به متراژ کلي در اختيار ةگانپنج هايبخشسقف متراژ هر يك از  :تبصره
و تعداد عناوين ناشر اقتضا نمايد، به تشخيص کارگروه فعاليت در موارد خاص که حجم . شودميتعيين  5-4مندرج در بند 

 ود.خواهد ب افزايشقابل مترمربع 444تا  سقف متراژ يادشده فتهگيشپ

 واگذاري كانام ،کميتة ناشران داخلي موافقت و بخش هر پيشنهاد صورت در رويداد، اين نمايشگاهي بُعد تقويت منظوربه .3-8

 :دارد وجود زير موارد رعايت به مشروط بخش هر فضاي کل %4 سقف تا رايگان صورتبه «نمايشگاهي غرفة»

 ؛ندارند را شگاهينما در کتاب فروش اجازه ،يشگاهينما ةغرف از استفاده صورت در يمتقاض ناشران 

  گاهشينما در حاضر ناشران به را خود هايکتاب فروش يندگينما توانندينم کنند،يم استفاده امكان نيا از که يناشران 
 .کنند واگذار

 ر،مقر موعد در وجه واريز عدممجاز به تخصيص و تحويل غرفه نيست و ناشران داخلي  کميتة ،وجه واريزقبل از  .4-8

 .شودمي تلقي نمايشگاه در حضور از انصراف منزلةبه

ت که اسهفته پيش از شروع نمايشگاه  يك، تا و عودت وجه واريزي و دريافت غرفه نامثبتمهلت اعالم انصراف از . 5-8

نده شده از مبلغ پرداختي ايشان کسر و باقيماهاي انجامدرصد از مبلغ پرداختي ناشر با توجه به هزينه بيستدر اين صورت 
 مسترد خواهد شد.

ا ب، ناشر منصرِف مهلت يادشده يا عدم حضور در نمايشگاهدر صورت اعالم انصراف از حضور در نمايشگاه پس از  :1 تبصره
 .سال را نخواهد داشت 4مدت  تاگاه و حضور در نمايش نامثبت حقهيئت رسيدگي به تخلفات نمايشگاه  رأي

 غرفه اقدام نكند، کميتة سازيآمادهساعت قبل از افتتاح نمايشگاه نسبت به دريافت و  40ضي تا چنانچه متقا :2 تبصره
 نيست. استردادقابلغرفه به متقاضيان ديگر است و وجه پرداختي  ناشران داخلي مجاز به واگذاري

ا داليل مكتوب و درج دليل ي صورتبهبايد  نمايشگاه، عالوه بر ثبت در سامانة شدهتعيينانصراف ناشر در مهلت  :3 تبصره
 شود. اعالمناشران داخلي  مضاي مديرمسئول انتشارات به کميتةو با مهر و ا آن

 دارانغرفه فعالیت اجرایی ضوابط. 9

 يادار لباس از استفاده. )است الزاميناشران و عوامل ايشان در نمايشگاه  سوي از اسالمي شئون و حجاب رعايت .1-9

 .(شودمي توصيه مناسب

باشد، رع شموازين هاي اسالمي و پوستر يا تصاويري که محتواي آن مغاير با شئون و ارزشاستفاده و نصب هرگونه  .2-9

 ممنوع است.

 افتتاحية زمان در غرفه موقعبه چيدمان و نمايشگاهافتتاح  از قبل روز يك تا غرفه گرفتن تحويل ناشران ملزم به .3-9

 هستند. نمايشگاه

 .در ساعات کاري نمايشگاه الزامي است ،غرفه در وي جانشين شده يامعرفي مدير حضور .4-9

قابل نمايشگاه اجرايي معاون تشخيص بر بنا که است 44 تا 54 ساعت از بازديدکنندگان، براي نمايشگاه کار ساعت .5-9

به حضور .باشند حاضر غرفه محل در ،سالن درِ ورودي گشايش از قبل دقيقه 34 بايد دارانغرفه و ناشران. بود خواهد تغيير
 در. است الزامي ،نمايشگاه کار ساعت پايان زمان در هاسالن تخلية و نمايشگاه کار به آغاز زمان دربراي بازگشايي و  موقع

 .است غرفه مسئول عهدة بر احتمالي حوادث و خسارت هرگونه مسؤوليت مقرر، زمان در حضور عدم صورت

 بعد و قبل هايزمان در و است صبح 9 تا 7 عتاس از نمايشگاه، برگزاري روزهاي در هاسالنبه  کتاب انتقال ساعت .6-9

 ةکلي از تجهيزات ساير و کتاب خروج و ورود همچنين مجاز نيست. ،کتاب حمل خودروهايچرخ يا  تردد شدهتعيين ساعت از
 .است سالن مدير اجازة به منوط ها،سالن
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 افراد حضور مجاز ميزان .است الزامي نمايشگاه، کار ساعات طول در دارانغرفه براي شناسايي کارت الصاق و نصب .7-9

 .است متصدي نفر يك متر، سه هر ازاي به باال، به متر 54 از و متصدي نفر سه غرفه متر 54 تا کارت، صدور و

  راهروها،) غرفه از خارج فضاااي به تعرضهرگونه  و اساات غرفه فضاااي به مختص ،کتاب نمايش و نگهداري. 8-9

، (مازاد بر متراژ تخصيصي  )فضاي نمايشگاهي    و نيز تصرف غيرمجازِ  (هاغرفه پشت  فضاي  و اضطراري، اطراف  مسيرهاي 
ستفاده   در بندانراه ايجاد) سالن  و غرفه در عمومي نظم زدن برهم ،سالن  ديوار و هاغرفه از بيرون جانبي هايديواره از ا

موجب طرح مراتب در هيئت رساايدگي به  ،مجاور هايغرفه براي صااوتي هايمزاحمت ايجاد و ...( و سااالن راهروهاي
 تخلفات نمايشگاه است.

 هاآن دريافت براي که جوارهم هايغرفه تجميع هرگونه همچنين و غرفه در مجوز اخذ بدون و غيرمجاز وسازساخت .9-9

 )حتي در صورت قرارگيري الفبايي در کنار يكديگر( در هيچ شرايطي مجاز نيست. شده، درخواست و نامثبت جداگانه صورتبه

 و نام اساس بر هاغرفه شود ومي اجرا واحدي هايطرح ها،غرفه درِ سر کتيبة و نما سازييكسان منظوربه .11-9

و  گذاريامن )بدون لحاظ پيشوندهايي نظير موسسه، شرکت، نشر، انتشارات و ...( نشر پروانة مندرج در متقاضي مشخصات
اهيت آن مخدوش و م تغيير نام و استفاده از پسوند و پيشوندهايي که نام غرفه را هرگونهبديهي است  .خواهند شد جانمايي

 .نمايند خودداري جداگانه طرح يا و نوشته هرگونه نصب از دارانغرفهو الزم است  ممنوع است ،را به هر نحو تغيير دهد

 و راهروها ممنوع است. هاسالنو راهنماي  رسانياطالعتابلوهاي  کردنهرگونه تغيير اطالعات و مخدوش  .11-9

 .است ممنوعاکيداً  نمايشگاه هايسالن کلية در دخانيات ستعمالا .12-9

 .است الزامي ،غرفه مترمربع 9 هر به ازاي (گاز و آب يا co2 کپسول) اطفاء حريق کپسول دستگاه يك و وجود تهيه .13-9

 شتيبانيپ و اجرايي هايبخش با هماهنگي بدون و متفرقه مصارف براي برق فرعي انشعاب اخذکشي و هرگونه سيم .14-9

 مواد دادن قرار و هاغرفه در وپزپخت و حرارتي زاروب منابع از استفاده و برقي کتري ،برقيبخاري هرگونه از استفاده و همچنين
 ، تجهيزاتکتاب استقرارو نيز  نمايشگاه هايسالن در اشتعال قابل مايعات نگهداري ،برق هايسيم روي بر اضافي و اشتعالقابل

بران و ج غيرمجاز انشعاب از ناشي حادثه هرگونه بروز مسؤوليت. است ممنوع اکيداً برق يهاتابلو نزديكي در ضايعات و
 .بود خواهد غرفه مدير عهدة بر ،خسارات احتمالي

 تابلوها، ها،قفسه است الزمهمچنين  .داران استغرفه عهدة بر تحويلي، هايغرفهتجهيزات و  نگهداري و حفظ .15-9

 وارد صورت در شود. جلوگيري هاآن احتمالي سقوط از تا شوند تثبيت خود جاي در ايغيرسازه عناصر ساير و تجهيزات
 خواهند اجرايي بخش نظر مطابق خسارت جبران به موظف کنندگانشرکت ناصحيح، تفادةاس و خسارت هرگونه آمدن

 .بود

 .است غرفه مسئول بر عهدة ،غرفه در قيمتي وسايل ساير و نقد وجه از حفاظت مسؤوليت .16-9

 و آراستگي غرفة نمايشگاه کلي نظافتحفظ  در است شايسته و است دارانغرفه عهدة بر هاغرفه داخل نظافت .17-9

 .باشند کوشاخود 

 :است مجاز ذيل شرايط چهارچوب در ساخت غرفه ،نمايشگاه بصري زيبايي و محيط انضباط حفظ منظوربه. 18-9

 رعايت با و هاديواره و هاسقف با تماس بدون و متر سه خودساز، هايغرفه براي سازيغرفه مجاز ارتفاع حداکثر 
 ؛است ايمن فاصلة

 ؛نيست مجاز نمايشگاهي فضاي در طبقه دو در خودساز هايغرفه ساخت 

 موقت، هايديواره با تماس عدم مانند نمايشگاهي و الزاماتها استاندارد رعايت خودساز، هايغرفه طراحي در 
 نمايشگاه، کار پايان از پس محيط موقعبه سازيپاك و ضايعات آوريجمع مناسب، مواد از استفاده راهروها،

 ؛است الزامي
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 مجاز نمايشگاهي هايسالن در...( و  آهن شيشه، سيمان، آجر،) ساختماني مصالح با خودساز هايغرفه ساخت 
 .نيست

 الزامي است. رؤيتقابلخودساز در مكان مناسب و  هايغرفهغرفه در  نصب و جانمايي کتيبه و شمارة 

  تا  خودسازة غرفبيروني يا محتواي تبليغي در ديوارة  از ديواره براي نصب نمايشگر استفادهقابلحداکثر سطح(
 غات وتبلي و بيش از آن مستلزم کسب مجوز از کميسيون شودتعيين مي درصد 34متر( معادل  سهارتفاع مجاز 

 و پرداخت تعرفه است. نمايشگاه بازرگاني

  ايد ران نبو خارج از ديد ناظ دسترسغيرقابل و فضاي باشدمتعارف  بايد هاي خودسازغرفه آراييغرفهطراحي و
 .شود اجرا و ساخته

 جنبی هايفعالیت. 11

فرهنگي مرتبط با کتاب  هايفعاليت)مجموع  جنبي فعاليتهرگونه  انجام براي کميتة ناشران داخلي از مجوز اخذ. 1-11

 .ضروري است هاي مربوطبخشو  غرفه داخل در و ...( هانشست، هاشخصيتمانند جشن رونمايي، دعوت از نويسندگان و 

شرکت تعداد برآورد ساعت، تاريخ، مدعو، يا سخنران نام برنامه، عنوان شامل هابرنامه از هريك مشخصاتالزم است . 2-11

 شود. ارائه و اعالم کميتة ناشران داخلي به و قبالً در سامانه ثبت ،برنامه اجراي محل و کنندگان

 محاک عمومي نظم در اخاللو ايجاد مزاحمت براي ديگران، انسداد مسير  از جلوگيري و مربوط مقررات کامل رعايت. 3-11

 .است ضروري برنامه اجراي مدت طول در سالن، بر

 مورد در مسؤوليتيکميتة ناشران داخلي  و است برگزارکننده عهدة بر غرفه داخل هايبرنامه محتواي مسؤوليت. 4-11

 پاسخگو و مسئول شخصاً برگزارکننده و ندارد نظارتي هايدستگاه قبال در پاسخگويي و احتمالي تخلفات و هابرنامه محتواي
 .بود خواهد

-علمي تحت نظر کميتة هايسالن در جنبي هايفعاليت و هابرنامه اجرايمجوز  دريافتو  هماهنگيانجام  براي .5-11

 نند.ک ارسال شدهديا کميتة به و ثبتدر سامانه  شدهاعالمطبق جدول زماني  را درخواست خود ناشران دارد ضرورت فرهنگي،
 .خواهد کرد تصميم اتخاذ رسيده تقاضاهاي خصوص در ،خود تامكانا و هابرنامه اهداف، تناسببهه کميتاين 

 تبلیغات. 11

 به نسبت مناسب روش با مجازند ناشران و است خود غرفة داخل به محدود صرفاً دارانغرفه تبليغاتي فضاي. 1-11

 .(است متر سه حداکثر داران،غرفه اختيار در غرفة ارتفاع) .کنند اقدام خود غرفة تزيين و طراحي

 ستا مجوز کسب به منوط صرفاً ،(هاي نمايشگاهيبيرون سالندرون و ) غرفه از خارج در تبليغات هرگونه انجام .2-11

 تبليغي هايفعاليت انجام به تمايل که دارانيغرفه .شد خواهد جلوگيري آن انجام از غيرمجاز، تبليغ اهدةمش صورت در و
 .نمايند اقدام نمايشگاه «بازرگاني و تبليغات کميسيون»با طرف قرارداد  طريق مجريِ از است الزم دارند،

 به علمي هايبازي و پستالکارت ،جورچين ،فشرده لوح ويزيت، کارت جدول، دار،آرم دستي ساك تراکت، توزيع .3-11

 از خارج در بليغاتيت اقالم ديگر و پوستر برچسب، بروشور، بالن، بنر، هرگونه نصب و نيز مشابه کاالهايو  تبليغاتي شكل
 .است پذيرامكان گفتهپيش کميسيون از مجوز اخذ با صرفاً ،غرفه

ت که ا براي ناشراني مجاز اسهتن ،کتاب در درون غرفه عرضة ها(اپليكيشنهاي کاربردي )برنامهيا  وبگاهتبليغ  .4-11

 همان ناشر باشد. منتشرشدة هايکتابناظر به برنامة کاربردي يا وبگاه محتواي 

 .است ممنوع ،بازديدکنندگان مسير کردن مسدود و تبليغاتي استندهاي نصب .5-11
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 تخلفات. 12
هيئت رسيدگي به »و مراتب در  شودمي محسوب تخلف نمايشگاه، داخلي ناشران بخش در زير موارد از يك هر ارتكاب

 :رسيدگي قرار خواهد گرفت وردم ،«تخلفات نمايشگاه

 ؛شكلبه هر  غير به غرفه و اجارة واگذاري .1-12

 :نمايشگاه در ذيل هايکتاب فروش و ارائه. 2-12

 ؛(وصول اعالم و اوليه مجوز شامل) اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز فاقد هايکتاب. الف
 شناسنامه؛ بدون هايکتاب .ب
 ؛ناشران ساير هايکتاب. ج
 ؛4-6تا  4-0برخالف مفاد بندهاي  سالن موضوع با غيرمرتبط هايکتاب د.
 ؛6-3 بند مفاد برخالف افست هايکتاب ه.
 تكثير و منتشر شده باشد؛ غيرمجازمتقلبانه و  صورتبهکه  هاييکتاب و.
 است؛ گذشته هاآن انتشار تاريخ از سال 6 از بيش که هاييکتاب ز.
 .اندشدهرأي هيئت رسيدگي به تخلفات از حضور در نمايشگاه محروم  موجببهناشراني که  هايکتاب ح.

 :کتاب اييارانه کارتبن مورد در شدهتعيين فرهنگي اهداف با مغايرمتقلبانه و يا  اقدام هرگونه. 3-12

 کتاب؛ و تحويل فروش بدون آن نقدکردن يا نقد وجه با اييارانه کارتبن معاوضة: الف
 ؛(کارت اشخاص فقره 4 از بيش مجموعاً) گروهي و تجميعي صورتبه اشخاص اييارانه کارتبن دريافت: ب
 اييارانه کارتبن با آن مبلغ که ريال ميليون 54 بر مازاد هايفروش تمامي در دقيق فاکتور و نگهداري صدور عدم: ج

 شود؛مي پرداخت
بلي با ق هايحساب )اعم از تسوية نمايشگاه محل در کتاب تحويل بدون اييارانه کارتبن طريق از مبلغ دريافت: د

 ؛کتاب( فروشپيشکارت بابت خريدار با استفاده از بن يا دريافت بن
 دستگاه و دهبو دولتي يا عمومي مراکز به وابسته که انتشاراتي غرفة در کتاب خريد اييارانه کارتبن کردن هزينه: ه

 ؛است کرده دريافت ربطذي هايکتابخانه تجهيز براي را بن متبوع
کارت به خارج از غرفه و نمايشگاه و هرگونه تراکنش مالي مربوط به بن اييارانهکارت بن خوانکارتدستگاه  انتقالو. 

 ؛در خارج از ساعات فعاليت نمايشگاه اييارانه
 نمايشگاه محروم شده است. اييارانهناشري که از استفاده از تسهيالت  هايکتاب عرضةبراي  همكاريز. 

تي محصوالت صرفاً صو ،اطالعات ذخيرةو تجهيزات يا لوازم  فشرده لوح پوستر، مانند کتاب از غير وسايل فروش .4-12

...(، انواع  ، نوار ضبط شدة سخنراني وهافيلم .(، محصوالت صرفاً تصويري )از قبيلموسيقي، سخنراني و .. هايآلبوم از قبيل)
 ؛بازياسباب و عروسك جورچين، ،افزارنوشت تبريك، کارت، افزارنرم

 لقبي از مشاوره و آموزشي کالس و ، آزمونبسته، دوره هرگونهو معرفي  و همچنين تبليغ نامثبت يا نامثبتپيش .5-12

نامه زوه و پايانج، نيز تبليغات در خصوص تبديل مقالهو  مشابه عناوين و «دکتري و ارشد کارشناسي کارشناسي، کنكور،»
 ؛نمايشگاه در به کتاب

درج اطالعات مطابق هانمايندگي و خود کتب شامل) خود غرفة در عرضهقابل کتب فهرست نگهداري و تهيه عدم .6-12

 ؛ناظران به ارائه براي( نامثبت سامانة در شده

ناشر  که هاييکتاب و عدم ارائة شده در سامانهاعالمغرفه با فهرست  هاي موجود درعناوين کتابعدم انطباق کلي  .7-12

 ؛است کردهاعالم  نامثبترا در سامانه  هاآن عرضة
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 صناق و نادرست غيرواقعي، اطالعات ارائة در سامانة نمايشگاه، عرضهقابل هايکتاباطالعات  روزرسانيبهعدم  .8-12

 ؛نامثبت اسناد در

 فروش کتاب در نمايشگاه؛پيش. 9-12

 ؛غرفه کارکنان توسط اسالمي شئون و حجاب رعايت عدم .11-12

 ؛شدهتعيين تخفيف حداکثريا  و حداقل رعايت عدم. 11-12

 ؛خريدار توسط فاکتور درخواست صورت درتخفيف  ميزان درج و فاکتور صدور عدم .12-12

نيز عدم همكاري و اقدام در و  کتاب الكترونيكي کارت يا بن نپذيرفتن و خوانکارت دستگاه از استفاده عدم. 13-12

 ؛نمايشگاهفروش  استقرار سامانة

 ؛(ناشر برچسب بدون) جلد پشت قيمت بودن مخدوش يا جلد پشت از باالتر قيمت به کتاب فروش .14-12

 ؛حريق اطفاي کپسول به غرفه تجهيز مندرج در ضوابط و يا رعايت موارد ايمني عدم. 15-12

 ؛غرفه تعطيلي در تعجيل و بازگشايي در تأخير .16-12

 شده؛مراجع تعيين با هماهنگي بدون جنبي فعاليت اجراي. 17-12

 ...(. و سالن راهروهاي در بندانراه ايجاد) سالن و غرفه در عمومي نظم زدن برهم .18-12

 ؛شدهتعيين ضوابط از خارج و کنندهگمراه غيرمجاز، تبليغات .19-12

 ؛مجاور هايغرفه براي صوتي مزاحمت ايجاد. 21-12

 ؛غرفه داخل در غيرمسئول افراد حضور يا غرفه در مسئول جانشين يا مسئول حضور عدم .21-12

 ؛هاغرفه کارکنان توسط شناسايي کارت الصاق عدم .22-12

 (هاغرفه پشت فضاي و اطراف، اضطراري مسيرهاي ،راهروها، جانبي هايغرفه) غرفه از خارج فضاي به تعرض .23-12

 ؛متراژ تخصيصيو نيز تصرف غيرمجاز فضاي نمايشگاهي مازاد بر 

 ؛مستقل و جوارهم يهاغرفهتجميع و همچنين  غرفه در مجوز اخذ بدون و غيرمجاز وسازساخت .24-12

 ؛نظارتي جلسةصورتو عدم همكاري در امضاي  مربوط ناظران و مسؤولين سوي از قانوني تذکرات رعايت عدم .25-12

 و بازگشايي زمان در غرفه موقعبه چيدمان عدم يا و نمايشگاهافتتاحيه  از قبل روز يك تا غرفه گرفتنن تحويل .26-12

 ؛ضوابط مربوط برخالفو نيز عدم حضور در نمايشگاه و انصراف  نمايشگاه افتتاح

 رسيدگي به تخلفات؛ هايهيئتو مكاتبات ابالغي  استنكاف از دريافت احكام .27-12

 .در نمايشگاهحضور ناشران  ضوابط و هادستورالعمل رعايت عدم .28-12

 

، «اهنمایشگ گذاریسیاستشورای »و  «کارگروه بررسی و تدوین مقررات»ضوابط پس از تصویب در این 

 «سالمیامور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد ا معاونیس نمایشگاه و ئر»به تأیید  82/01/82در تاریخ 

 .ستا رااجقابلرسیده و از همان تاریخ 


