ضوابط حضور ناشران داخلی در نمايشگاه بينالمللی کتاب تهران
مقدمه
با توجه به برگزاري ساالنة نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران توسط معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،
ثبتنام ،حضور و فعاليت تمامي ناشران داخلي در اين رويداد فرهنگي ،مطابق اين شيوهنامه انجام ميپذيرد.
 .1ثبتنام
 .1-1ناشران فعّال سراسر کشور اعم از خصوصي و غيرخصوصي که داراي پروانة نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي باشند و شرايط ثبتنام را احراز کنند ،ميتوانند به تفكيك هر حوزه طبق زمانبندي اعالمشده توسط کميتة ناشران
داخلي ،از طريق سامانة مربوط در نمايشگاه ثبتنام نمايند.
 .1-2کميتة ناشران داخلي موظف است حداقل چهار ماه قبل از زمان برگزاري نمايشگاه ،نسبت به ثبتنام ناشران داخلي
اقدام کند.
تبصره  :1زمان شروع و پايان ثبتنام ناشران داخلي در چهارچوب زمانبندي کلي نمايشگاه و مصوبات شوراي برنامهريزي،
با تشخيص کميتة ناشران داخلي است و تمديد اين مهلت نيز با پيشنهاد کميتة يادشده و تأييد معاون اجرايي نمايشگاه خواهد
بود.
تبصره  :2کميتة ناشران داخلي ،از پذيرش هرگونه تقاضا پس از پايان مهلت اعالمشده براي ثبتنام معذور است و هيچ
تعهدي از حيث واگذاري غرفه در قبال ناشراني که در زمان ثبتنام اطالعات نادرست يا ناقص ارائه دهند يا مدارك خود را
بعد از اتمام مهلت ثبتنام ارائه کنند ،نخواهد داشت.
 .1-3مبناي ثبتنام براي ناشران عالوه بر دارا بودن پروانة نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،به تفكيك هر حوزه
و بر اساس تعداد کتابهاي منتشرشده ،بدين شرح است:


ناشران بخش کتابهاي عمومي ،دانشگاهي و آموزشي 40 :عنوان کتاب؛



ناشران بخش کتابهاي کودك و نوجوان 45 :عنوان کتاب؛



ناشران بخش نشر الكترونيك 40 :عنوان کتاب الكترونيك.

 .1-4ناشران ملزماند قبل از ثبتنام ،براي کنترل اطالعات کتابهاي خود به سامانة ثبتنام نمايشگاه مراجعه و در صورت
مشاهدة مغايرت ،نسخهاي از کتاب را به همراه تصوير اعالم وصول به بانك اطالعات کتاب در مؤسسه خانه کتاب ارائه و
نسبت به پيگيري براي تكميل و تصحيح اطالعات کتابهاي خود اقدام کنند.

 .1-5آن دسته از ناشراني که شرايط ثبتنام ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوين منتشرشده را احراز نميکنند ،ميتوانند نسبت به
ثبتنام موقت اقدام کنند .درخواست اين دسته از ناشران در کارگروه تخصصي مرتبط (متشكل از مدير بخش ،مدير کميتة
ناشران داخلي و رئيس کارگروه نظارت بر نشر داخلي) مورد بررسي واقع خواهد شد و نظر کارگروه يادشده مالك عمل براي
تخصيص غرفه خواهد بود.
 .1-6ثبتنام از ناشراني که داراي پيشينة تخلّف و دريافت تذکر در نمايشگاه گذشته هستند ،منوط به بررسي و موافقت
کارگروه تخصصي يادشده است.
 .2تخصيص غرفه
 .2-1محاسبة تعداد عناوين متقاضيان بر اساس اطالعات ثبتشده در مؤسسه خانه کتاب (صرفاً تا پايان زمان ثبتنام) و
عناوين منتشرشدة هر انتشارات طي دورة نمايشگاهي براي متقاضيان بخشهاي مختلف به شرح زير است و عناوين منتشرشده
پيش از اين دوره ،در تخصيص متراژ غرفه مؤثر نخواهد بود:


ناشران کتابهاي عمومي ،دانشگاهي ،کودك و نوجوان و آموزشي :بر اساس عناوين منتشرشده طي چهار سال
منتهي به پايان زمان ثبتنام؛



براي ناشران کتابهاي کمكدرسي و کمكآموزشي و کنكوري (در تمامي مقاطع) ،عناوين منتشرشده طي يك
سال منتهي به پايان زمان ثبتنام مالك قرار خواهد گرفت.



ناشران کتابهاي الكترونيك :بر اساس عناوين منتشرشده طي دو سال منتهي به پايان زمان ثبتنام؛

 .2-2در همة حوزهها ،حداقل  15عنوان از کتابهاي منتشرشده (طي دورة يادشده در بند فوق) ،بايد چاپ اول
باشد .تبصره :امتياز هر عنوان کتاب (چاپ اول يا تجديد چاپ) طي اين دوره ،فقط يكبار محاسبه ميشود.
 .2-3انتشار کتابهاي زير از مصاديق کتابهاي داراي امتياز براي تخصيص غرفه در نمايشگاه محسوب نميشود:
الف .کتابهايي که با حفظ محتوا و ظاهر يكسان ،بهصورت جداگانه توسط چند ناشر منتشر شده است؛
ب .کتابهاي افست خارجي که صرفاً با درج شابك (يا با شابك ناشر اصلي) و يا اضافه کردن صفحة شناسنامه ،در داخل
کشور بازنشر شده باشد؛
ج .کتابهايي که ازنظر الزام ناشر به پرداخت حقالتأليف و کسب اجازه از صاحب اثر ،فاقد متولي خاص براي انتشار بوده و به
لحاظ قانوني انتشار آنها براي همة ناشران بالمانع و آزاد باشد و بازنشر اين کتابها در عمل توليد جديدي در حوزة نشر
محسوب نشود.

تبصره :در مصاديق مورد اختالف ،مطابق نظر کارگروه تخصصي مندرج در بند  1-5اقدام خواهد شد.
 .2-4کتابهاي الكترونيك و صورتهاي جديد کتاب (ديداري و شنيداري) نيز مشابه کتابهاي چاپي ،در شاخصهاي تعيين
متراژ غرفة ناشرانِ شرکتکننده لحاظ خواهد شد.
 .2-5مالك ثبتنام قطعي براي اختصاص غرفه ،ورود اطالعات کامل و دقيق کتابهاي «موجود و قابلعرضه» در نمايشگاه
و ارائة اسناد و مدارك موردنياز و واريز وجه مربوط و دريافت تأييديه است .بر اين اساس ،صرف دارا بودن اعالم وصول کتاب،
ايجادکنندة حق براي دريافت غرفه (بدون عرضه و ارائة آن در نمايشگاه) نيست و کميتة ناشران داخلي و کارگروه نظارتي
مربوط موظفاند به روشهاي مقتضي نسبت به راستيآزمايي و مطابقت عناوين اعالمشده در سامانه توسط ناشر با عناوين
عرضهشده در نمايشگاه اقدام و موارد عدم مطابقت را به هيئت رسيدگي به تخلفات نمايشگاه اعالم کنند.
 .2-6تخصيص غرفه به هر ناشر و تعيين متراژ آن در بخشهاي مختلف ،بر اساس متراژ مفيد سالنهاي در اختيار و شاخص
هايي همچون تعداد عناوين ،تعداد صفحات ،کيفيت آثار از حيث محتوا ،مرجع بودن (فرهنگنامه و دائرهالمعارف تأليفي) ،نگارش
(تأليف ،ترجمه ،گردآوري ،تصويرگري و  )...و همچنين توجه به ارزشهاي اسالمي و فرهنگي جامعه و آثار برگزيده در
جشنواره هاي مورد تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و نفيس بودن آثار (تأليفاتي که افزون بر محتواي متعالي ،به لحاظ
فيزيكي زيبا ،باکيفيت و ماندگار است) ،خواهد بود.
 .2-7ناشران مجاز به واگذاري غرفه به غير (در هر قالب و تحت هر عنوان) نيستند و مطابق مقررات و ضوابط ،با متخلفان
برخورد خواهد شد.
 .2-8تخصيص غرفه به متقاضيان و جانمايي در هريك از سالنهاي نمايشگاه ،مطابق دستورالعمل مربوط خواهد بود.
 .3نمايندگی
 .3-1ناشري که شرايط ثبتنام را داشته باشد ،ميتواند حداکثر نمايندگي سه ناشر ديگر را اخذ نمايد که ميبايد بهصورت
مشترك کاربرگ مربوط به نمايندگي را تكميل ،ممهور و در هنگام ثبتنام در سامانة نمايشگاه ثبت کنند.
تبصره :چنانچه مجموع کتابهايي که ناشرِ شرکتکننده در نمايشگاه به نمايندگي ميپذيرد بيش از  45عنوان کتاب باشد،
تا سه مترمربع به متراژ غرفة ناشر نمايندگيپذير افزوده خواهد شد.
 .3-2ثبت مراتب دريافت و پذيرش نمايندگي در هنگام ثبتنام و تكميل و ارائة فرم نمايندگي و درج اطالعات کتب ناشر
واگذارکنندة نمايندگي در سامانه ،الزامي است و نمايندگيهاي ثبتنشده در سامانه مالك عمل قرار نميگيرد.

 .3-3ناشراني که در نمايشگاه شرکت ميکنند ،فقط در صورت داشتن نمايندگي رسمي از ناشران غايب در نمايشگاه (که در
سامانه ثبت شده باشد) ،حق فروش کتاب آنها را دارند .هر ناشرِ غايب در نمايشگاه ،ميتواند فقط به يك انتشاراتي نمايندگي
فروش کتابهاي خود را واگذار نمايد.
 .3-4عرضة کتب ساير ناشران بدون داشتن نمايندگي مكتوب و رسمي (که صرفاً تا پايان مهلت ثبتنام در سامانه نمايشگاه
ثبت شده باشد) ،ممنوع است.
تبصره :تشكلها ،نهادهاي دولتي و تعاونيهاي نشر ،فقط مجاز به دريافت نمايندگي و عرضه و فروش کتب ناشراني هستند
که در نمايشگاه حضور ندارند.
 .3-5عرضة کتب ناشراني که بهموجب رأي قطعي هيئت رسيدگي به تخلفات به محروميت از حضور در نمايشگاه محكوم
شدهاند ،مجاز نيست و موجب محروميت ناشرِ عرضهکنندة اين کتب از حضور در نمايشگاه خواهد شد.
 .3-6ناشراني که خود در نمايشگاه شرکت کردهاند ،نميتوانند به ناشر ديگري نمايندگي اعطا نمايند و اعطاي نمايندگي در
صورت حضور ناشر در نمايشگاه ،تخلف محسوب ميشود.
 .3-7ناشران ميتوانند نمايندگي فروش کتاب مؤلفاني که ناشر آثار خود هستند را مشروط به درج بهموقع اطالعات کتب
مربوط در سامانة ثبتنام ،بپذيرند« .ناشر مؤلف» ،مجاز به اعطاي نمايندگي عرضة اثر به بيش از يك ناشر نيست.
 .3-8زمان اعطا و پذيرش نمايندگي از ناشران ،صرفاً تا پايان مهلت ثبتنام و از طريق بارگذاري مدارك در سامانة نمايشگاه
خواهد بود.
 .4مدارک موردنياز براي ثبتنام
متقاضيان موظفاند طبق جدول زماني اعالمشده توسط کميتة ناشران داخلي نمايشگاه ،نسبت به ثبت تقاضاي ثبتنام از
طريق سايت ثبتنام و ارائة مدارك موردنياز به شرح زير اقدام نمايند.
 .4-1مدارك درخواست ثبتنام شامل:


تكميل اطالعات درخواستي و فرم تقاضاي ثبتنام؛



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



اعالم مطالعه ،پذيرش و قبول مجموعة ضوابط نمايشگاه (ازجمله ضوابط حضور ناشران داخلي و دستورالعمل انضباطي
مربوط و )...؛



تكميل درخواستهاي مربوط؛ ازجمله فرم مربوط به دستگاه کارتخوان و فرم مربوط به فعاليتهاي جنبي يا فرم
مربوط به درخواست نيازهاي رفاهي (در صورت تمايل)؛

 .4-2مدارك مربوط به نمايندگي شامل:


ارائه فرم اعطاي نمايندگي همراه با مشخصات کامل (نام مديرمسئول ،نشاني و تلفن) با مهر و امضاي ناشر
واگذارکننده؛



بارگذاري پروانة نشر معتبر ناشر واگذارکنندة نمايندگي؛



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

 .4-3مدارك مالي:


شامل تأييدية واريز وجه؛

تبصره :تخصيص نهايي و تحويل غرفه به ناشران ثبتنام کننده ،منوط به پرداخت کامل هزينة واگذاري غرفه طي مهلت
اعالمشده توسط کميتة ناشران داخلي است.
 .4-4مدارك مربوط به اطالعات دقيق کتابهاي قابلعرضه در نمايشگاه شامل:


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

 .4-5مدارك هويتي کارکنان غرفه:


ارائه فايل عكس جديد  3×4کارکنان بهمنظور صدور کارت عكسدار؛



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



تكميل فرم صدور کارت شناسايي افراد موردنظر براي حضور در غرفه.

تبصره  :1تنها مديرمسئول هر انتشارات ميتواند بهعنوان مدير غرفه معرفي شود و جانشين معرفيشده از سوي مديرمسئول،
نبايد خود مديرمسئول نشر ديگري باشد؛ مگر اينكه انتشاراتِ متعلق به وي ،بهطور مستقل در نمايشگاه حضور نداشته باشد.
همچنين هر شخص حقيقي ،ميتواند فقط جانشيني يك غرفه را بر عهده بگيرد.

تبصره  :2تكميل تمامي اطالعات درخواستي ،الزامي است و ثبتنام و حضور در نمايشگاه با مدارك ناقص ،مقدور نيست.
تبصره  :3در صورت ارائة هرگونه اطالعات نادرست از سوي ناشران ،تصميم الزم طبق مقررات در هيئت رسيدگي به
تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد.
تبصره  :4تحويل غرفه به ناشران واجد شرايط ،منوط به تكميل و ارائة برگ تعهدنامه (داراي مهر انتشارات و امضاي
مديرمسئول) مبني بر مطالعه و پذيرش کامل ضوابط نمايشگاه است.
 .5اجزا و بخشهاي کميتة ناشران داخلی
 .5-1بخشهاي مختلف مربوط به ناشران داخلي در نمايشگاه ،عبارت است از:
الف .بخش ناشران کتابهاي عمومي؛
ب .بخش ناشران کتابهاي کودك و نوجوان؛
ج .بخش ناشران کتابهاي دانشگاهي؛
د .بخش ناشران کتابهاي آموزشي؛
ه .بخش ناشران الكترونيك.
متقاضيان حضور در هر بخش الزم است با توجه به نوع فعاليت خود ،در هريك از بخشهاي پيشگفته ثبتنام نمايند.
 .5-2در صورت درخواستِ ثبتنام در چند حوزه توسط ناشراني که در حوزههاي مختلف نشر فعاليت ميکنند ،امكان
برخورداري از غرفة مستقل در ساير بخشها (حداکثر در دو حوزه) ،مشروط به انتشار تعداد عناوين تخصصي الزم براي حضور
در هر حوزه و وجود فضاي کافي وجود دارد .درهرصورت ،ناشر مجاز به ارائة هر عنوان کتاب در بيش از يك غرفة تخصصي
نيست و ضرورت دارد هر کتاب صرفاً در حوزة تخصصي مربوط عرضه شود.
تبصره :صرفاً ناشران کتابهاي الكترونيك در بخش اختصاصي خود مجاز به عرضة آثار با موضوعهاي مختلف هستند.
 .5-3در صورت فقدان فضاي کافي ،تنها به اولويت انتخاب اول ناشر غرفه اختصاص خواهد يافت.
 .5-4در صورت عدم امكان واگذاري غرفة دوم ،عرضة کتابهاي توليدي هر انتشارات در غرفة اختصاصي خود با هماهنگي
کميتة ناشران داخلي بالمانع است و در غير اين صورت ،اين گروه از ناشران ميتوانند عرضه و فروش کتابهاي بخش دوم
مورد درخواست خود را بهصورت نمايندگي به ناشر ديگري واگذار نمايند.

 .5-5ناشران کتابهاي آموزش زبان خارجي ،کتابهاي آموزشي و کمكآموزشي ،کمكدرسي و کنكوري (در همة دورهها
و ردههاي سني ،آموزشي و تحصيلي) ،بايد در بخش ناشران آموزشي ثبتنام کنند و کتابهاي اين گروه از ناشران فقط در
«بخش کتابهاي آموزشي» نمايشگاه قابلعرضه است.
 .5-6سالنهاي کتاب کودك و نوجوان در نمايشگاه صرفاً براي عرضة کتابهاي «کودك و نوجوان» است و کتابهاي
مربوط به اين ردة سنّي که مخاطب آن بزرگساالن هستند ،الزم است در بخش مربوط عرضه شود.
 .6ضوابط فعاليت در نمايشگاه
 .6-1غرفة تخصيصي به هر ناشر ،صرفاً براي عرضة کتابهاي منتشرشده توسط آن ناشر است و نگهداري و فروش
کتابهاي غيرمجاز و عرضة کتابهاي ساير ناشران ،تخلف محسوب ميشود و با اشد مجازات پيشبينيشده در مقررات با
متخلفان برخورد خواهد شد.
تبصره  :1عرضه و ارائة کتابهاي ساير ناشران در غرفه (به هر ميزان) يا نگهداري اين کتابها در انبار غرفه ،موجب طرح
مراتب در هيئت رسيدگي به تخلفات نمايشگاه و تعطيلي غرفه و حداقل يك سال محروميت از امكان حضور در دورههاي
بعدي نمايشگاه (به تشخيص هيئت رسيدگي به تخلفات) خواهد بود.
تبصره  :2ارائه و عرضة کتابهاي فاقد مجوز و کتبي که بهصورت متقلبانه و غيرمجاز تكثير و منتشر شده باشد ،موجب
تشديد مجازات پيشگفته و محروميت از حضور در نمايشگاه تا سه سال و رسيدگي به صالحيت ناشر در هيئت انتظامي استان
خواهد بود.
 .6-2هر کتاب صرفاً در يك غرفه قابلعرضه است و کتابهايي که با همكاري چند ناشر توليد و نام ناشر يا ناشران همكار
در شناسنامة کتابها ذکر ميشود ،تنها در غرفة ناشري که شابك کتابها به او تعلق دارد ،قابلعرضه است و درهرصورت
عرضة هر کتاب در بيش از يك غرفه ،مطلقاً ممنوع است.
تبصره :کتابهايي که با يك عنوان و با نام و نشان يك پديدآورنده توسط چندين ناشر شابك دريافت و منتشر شده است،
تنها مجاز به عرضه در غرفة اختصاصي آخرين ناشري است که براي آن اثر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي مجوز اعالم
وصول دريافت کرده است .موارد اختالفي در کارگروه تخصصي موضوع بند  1-5مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم واقع خواهد
شد.
 .6-3عرضه و فروش کتاب اُفست در نمايشگاه ،در صورتي مجاز است که عالوه بر دارا بودن شناسنامه و مجوز وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي ،ناشر اصلي يا نمايندة رسمي وي ،آن کتاب را در بخش ناشران خارجي نمايشگاه عرضه نكرده باشد.

تبصره :ضروري است ناشر هنگام ثبتنام و ورود اطالعات ،اُفست بودن کتب خود را در سامانه اعالم کند تا ضمن استعالم
از کميتة ناشران خارجي ،عدم عرضة اين کتابها در بخش يادشده احراز شود.
 .6-4فروش و نمايش کاالي غير از کتاب در نمايشگاه مانند پوستر ،لوح فشرده يا لوازم و تجهيزات ذخيرة اطالعات،
محصوالت صرفاً صوتي (از قبيل آلبومهاي موسيقي ،سخنراني و  ،)...محصوالت صرفاً تصويري (از قبيل فيلمها ،نوار ضبطشدة
سخنراني و  ،)...انواع نرمافزار ،کارت تبريك ،نوشتافزار ،جورچين ،عروسك و اسباببازي ممنوع است.
تبصره  :1ارائة هر نوع محصولِ فرهنگيِ منضم به کتاب (نه کتابِ منضم به محصول) ،مشروط به درج مراتب در کتاب و
ارتباط مستقيم آن با محتواي کتاب به تشخيص و تأييد کارگروه تخصصي مندرج در بند  ،1-5بالمانع است.
تبصره  :2عرضة نقشه و پوستر علمي-آموزشي ،مشروط به اينكه توليد خود ناشر باشد ،بالمانع است.
تبصره  :3عرضة لوح فشرده يا تجهيزات ذخيرة اطالعات (داراي مجوز از مراجع قانوني) که مصداق کتاب الكترونيك باشد،
در بخش مربوط بالمانع است.
تبصره  :4شرکتکنندگان در بخش ناشران الكترونيك ،صرفاً مجاز به عرضة محصوالتي هستند که از مصاديق کتاب
الكترونيك بوده و داراي برچسب هولوگرام مرکز فناوري اطالعات و رسانههاي ديجيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي باشد.
 .6-5پيشثبتنام يا ثبتنام و همچنين تبليغ و معرفي هرگونه دوره ،بسته ،آزمون و کالس آموزشي و مشاوره از قبيل
«کنكور ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري» و عناوين مشابه و نيز تبليغات در خصوص تبديل مقاله ،جزوه و پاياننامه به
کتاب در نمايشگاه ممنوع است.
 .6-6تمامي متقاضيان موظفاند پس از تأييد ثبتنام و پرداخت هزينة غرفه با مراجعه به وبگاه ،www.sale.tibf.ir
نسبت به بهروزرساني دقيق و نهايي قيمت و اطالعات کتابهاي قابلعرضة خود در نمايشگاه ظرف بازة زماني اعالمشده
اقدام کنند.
تبصره :هر ناشر فقط براي يكبار مجاز به اصالح و بهروزرساني اطالعات کتابهاي خود است و در صورت تغيير قيمت
کتاب ،الصاق برچسب حاوي قيمت جديد همراه با آرم انتشارات ،الزامي است.
 .6-7ناشران ملزم به تهيه و نگهداري فهرست کتابهاي قابلعرضه در غرفة خود (شامل کتابهاي خود و نمايندگيها
مطابق اطالعات درجشده در سامانة ثبتنام) براي ارائه به ناظران هستند .اين فهرست توسط مديريت بخش مربوط کنترل و
ممهور به مهر و امضاي بخش خواهد شد.

 .6-8پيشفروش کتاب در نمايشگاه و همچنين عرضة کتابهايي که بيش از  6سال از تاريخ انتشار آن گذشته ،ممنوع
است.
 .6-9چنانچه ناشري براي مدت معيني از فعاليت در نمايشگاه يا استفاده از تسهيالت آن (مانند استفاده از دستگاه کارتخوان
بنکارت يارانهاي) محروم شود و بهصورت مستقل يا با مشارکت و همكاري ساير غرفهها (به هر نحو) اقدام به ادامة فعاليت
کند ،نسبت به تشديد مجازات ناشر متخلف و نيز غرفهاي که براي عرضة کتابهاي ناشر متخلف همكاري کرده ،اقدام خواهد
شد.
 .6-10ناشران شرکتکننده ،بايد کتابهاي خود را با رعايت کف و سقف تخفيف تعيينشده (حداقل با  ٪10و حداکثر با
 ٪30تخفيف) و در صورت درخواست خريدار با صدور فاکتور خريد ممهور به مهر ناشر داراي غرفه به خريداران عرضه کنند.
تبصره :صدور فاکتور با درج مشخصات کامل خريدار ،براي تمامي فروشهاي بيش از ده ميليون ريال ،الزامي است.
 .6-11در صورت استقرار سامانة متمرکز فروش در نمايشگاه ،تمامي ناشران ملزم به همكاري ،اقدام و تأمين تجهيزات
مربوط خواهند بود.
 .6-12ناشران ملزم به رعايت تذکرات قانوني مسؤولين و ناظران مربوط و همكاري در امضاي صورتجلسة نظارتي هستند.
 .7ضوابط مربوط به دستگاه کارتخوان و بنکارت يارانهاي خريد کتاب
 .7-1نصب دستگاه کارتخوان بهمنظور سهولت خريد بازديدکنندگان الزامي است و غرفهداران موظفاند نسبت به پيگيري
بهموقع براي دريافت و نصب دستگاه کارتخوان و همچنين عودت سالم دستگاه اقدام نمايند.
تبصره  :1استفاده از هر نوع دستگاه کارتخوان بهجز دستگاه کارتخوان تحويلي از سوي بانك عامل نمايشگاه و استفاده
از دستگاه کارتخوان ساير بانكها ،ممنوع است.
تبصره  :2استفاده نكردن از دستگاه کارتخوان در غرفه و نپذيرفتن بنکارت الكترونيكي کتاب ،مجاز نيست.
تبصره  :3بهمنظور حفظ امنيت کارتهاي بانكي خريداران ،ميبايد دستگاههاي کارتخوان در موقعيتي قرار گيرد که امكان
ورود رمز کارت توسط شخص خريدار فراهم باشد.
 .7-2معاونت اجرايي نمايشگاه و کميتة ناشران داخلي موظفاند حداکثر تا  48ساعت قبل از شروع نمايشگاه ،تمهيدات الزم
براي نصب و راهاندازي دستگاههاي کارتخوان در تمامي سالنهاي مختلف تابعه را فراهم کنند .ناشران نيز موظف به اقدام
براي دريافت دستگاه کارتخوان تا حداکثر  24ساعت قبل از شروع نمايشگاه هستند و تبعات هرگونه تأخير بر عهدة ناشر
خواهد بود.

 .7-3درج اطالعات کامل حساب بانكي (مربوط به بانك عامل نمايشگاه) در سامانه هنگام ثبتنام الزامي است .شمارهحساب
اعالمشده ،بايد به نام شخص مديرمسئول و يا به نام انتشارات (در مورد اشخاص حقوقي) باشد و ثبت اطالعات حساب بانكي
متعلق به اشخاص ديگر ،مطلقاً ممنوع است و در موارد خاص مربوط به ناشرانِ داراي شخصيت حقيقي ،مطابق مستندات و
تشخيص کارگروه تخصصي مندرج در بند  1-5اقدام خواهد شد.
تبصره :در مورد ناشران داراي شخصيت حقوقي ،در صورت عدم وجود حساب بانكي به نام انتشارات ،بر اساس شمارهحساب
اعالمي در مفاد وکالتنامة رسمي انتشارات اقدام خواهد شد .بديهي است هر شخص حقيقي با کد ملّي مربوط به خود نميتواند
بيش از يك وکالت براي ارائه در نمايشگاه دريافت کند.
 .7-4درخواست بيش از يك دستگاه کارتخوان (متناسب با متراژ غرفه و فعاليت ناشر) ،صرفاً از طريق ثبت در سامانه هنگام
واريز وجه براي دريافت غرفه امكانپذير است و پذيرش درخواست دستگاه کارتخوان در ايام برگزاري نمايشگاه ،مشروط به
امكان اقدام از سوي بانك عامل ،واريز وجه مربوط به حساب اعالمشده و تأييد مدير کميتة ناشران داخلي است.
 .7-5هر نوع اقدام يا مشارکت و همكاري در مورد بنهاي خريد الكترونيكي کتاب که مغاير با اهداف فرهنگي تعيينشده
در مقررات باشد ،ازجمله معاوضة بنکارت با وجه نقد يا نقدکردن بنکارت بدون فروش و تحويل کتاب ،دريافت مبلغ از طريق
بنکارت بدون تحويل کتاب در محل نمايشگاه (اعم از تسويه حسابهاي قبلي با خريدار با استفاده از بنکارت يا دريافت
بنکارت بابت پيشفروش کتاب) و  ...ممنوع و مستوجب اِعمال حداکثر مجازات پيشبينيشده در دستورالعمل رسيدگي به
تخلفات نمايشگاه است.
 .7-6براي تمامي فروشهاي مازاد بر  10ميليون ريال که تمام يا قسمتي از آن با «بنکارت يارانهاي» پرداخت ميشود،
صدور فاکتوري که تمامي مشخصات خريدار (اعم از شناسه يا شمارة ملي ،تلفن همراه ،آدرس کامل و زمان صدور فاکتور) در
آن قيد شده باشد ،ضروري است و ناشر مكلف به نگهداري يك نسخه از آن و ارائه به ناظران نمايشگاه است .شماره ترتيب
فاکتورها و نيز زمان انجام تراکنش و تاريخ فاکتور بايد باهم مطابقت داشته و کتابها نيز قابلتحويل در محل نمايشگاه باشد.
 .7-7دريافت بنکارتهاي يارانهاي کتاب اشخاص بهصورت تجميعي و گروهي (مجموعاً بيش از پنج فقره کارت اشخاص)
ممنوع است.
 .7-8هزينه کردن بنکارتکارت يارانهاي خريد کتاب در غرفة انتشاراتي که وابسته به مراکز عمومي يا دولتي بوده و دستگاه
متبوع بنکارت يارانهاي را براي تجهيز کتابخانههاي ذيربط دريافت کرده ،ممنوع است.
 .7-9انتقال و جابهجايي دستگاه کارتخوان بن کارت يارانهاي به خارج از غرفه و نمايشگاه و هرگونه تراکنش مالي مربوط
به بن کارت يارانهاي در خارج از ساعات فعاليت نمايشگاه ،مجاز نيست.

 .7-10ناشران صرفاً مجاز به دريافت بنکارت بابت کتابهاي مجاز عرضهشده در غرفة خود هستند و دريافت بنکارتِ
مربوط به ساير غرفهها و همكاري براي عرضة کتابهاي ناشري که از استفاده از تسهيالت يارانهاي نمايشگاه محروم شده،
موجب طرح مراتب در هيئت رسيدگي به تخلفات نمايشگاه است.
 .8هزينة غرفه
 .8-1الزم است ناشران پس از اعالم متراژ تخصيصي غرفهها ،تمامي هزينة غرفه را بر اساس جدول زير در زمان تعيين
شده به حسابي که از سوي کميتة ناشران داخلي اعالم ميشود ،واريز نمايند:
رديف

شرح

هزينه به ازاي هر مترمربع

1

تا  9مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي

 600،000ريال

2

از  10مترمربع تا  24مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي

 900،000ريال

3

از  25مترمربع تا  48مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي

 1،425،000ريال

4

از  49مترمربع تا  100مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي

 2،025،000ريال

5

از  101مترمربع تا  200مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي  2،625،000ريال

6

از  201مترمربع تا  250مترمربع به ازاي هر مترمربع براي ناشران خصوصي
(موارد خاص)

 3،375،000ريال
 1،125،000ريال

7

تا  9مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي

8

از  10مترمربع تا  24مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي  1،575،000ريال

9

از  25مترمربع تا  48مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي  2،325،000ريال

10

از  49مترمربع تا  100مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي  2،775،000ريال

11

از  101مترمربع تا  200مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي 3،750،000ريال

12

از  201مترمربع تا  250مترمربع به ازاي هر مترمربع براي ناشران غيرخصوصي
 4،650،000ريال
(موارد خاص)

تبصره  :1فهرست ناشران دولتي و عمومي را وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تعيين خواهد کرد.
تبصره  :2ناشرانِ خصوصي شهرستاني مشروط به نداشتن سابقة هرگونه تخلف و دريافت تذکر در دو دورة گذشته نمايشگاه،
تا سقف  15مترمربع ،از  %50تخفيف بهرهمند ميشوند.
 .8-2بهمنظور مديريت بهينة فضاي مسقف نمايشگاهي ،کمينه متراژ غرفه براي اختصاص به ناشران 4/5 ،مترمربع (در قالب
غرفة مشترك) و بيشينه متراژ اختصاصي  200مترمربع خواهد بود .در صورت اقتضاي الزامات فني و اجرايي و با موافقت
کميتة ناشران داخلي ،ارقام پيشگفته تا رفع مشكل قابلتغيير است.
تبصره :سقف متراژ هر يك از بخشهاي پنجگانة ناشران داخلي با توجه به متراژ کلي در اختيار ،توسط کارگروه تخصصي
مندرج در بند  1-5تعيين ميشود .در موارد خاص که حجم فعاليت و تعداد عناوين ناشر اقتضا نمايد ،به تشخيص کارگروه
پيشگفته سقف متراژ يادشده تا  250مترمربع قابلافزايش خواهد بود.
 .8-3بهمنظور تقويت بُعد نمايشگاهي اين رويداد ،در صورت پيشنهاد هر بخش و موافقت کميتة ناشران داخلي ،امكان
واگذاري «غرفة نمايشگاهي» بهصورت رايگان تا سقف  %5کل فضاي هر بخش مشروط به رعايت موارد زير وجود دارد:


ناشران متقاضي در صورت استفاده از غرفة نمايشگاهي ،اجازه فروش کتاب در نمايشگاه را ندارند؛



ناشراني که از اين امكان استفاده ميکنند ،نميتوانند نمايندگي فروش کتابهاي خود را به ناشران حاضر در
نمايشگاه واگذار کنند.

 .8-4قبل از واريز وجه ،کميتة ناشران داخلي مجاز به تخصيص و تحويل غرفه نيست و عدم واريز وجه در موعد مقرر،
بهمنزلة انصراف از حضور در نمايشگاه تلقي ميشود.
 .8-5مهلت اعالم انصراف از ثبتنام و دريافت غرفه و عودت وجه واريزي ،تا يك هفته پيش از شروع نمايشگاه است که
در اين صورت بيست درصد از مبلغ پرداختي ناشر با توجه به هزينههاي انجامشده از مبلغ پرداختي ايشان کسر و باقيمانده
مسترد خواهد شد.
تبصره  :1در صورت اعالم انصراف از حضور در نمايشگاه پس از مهلت يادشده يا عدم حضور در نمايشگاه ،ناشر منصرِف با
رأي هيئت رسيدگي به تخلفات نمايشگاه حق ثبتنام و حضور در نمايشگاه تا مدت  2سال را نخواهد داشت.
تبصره  :2چنانچه متقاضي تا  24ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه نسبت به دريافت و آمادهسازي غرفه اقدام نكند ،کميتة
ناشران داخلي مجاز به واگذاري غرفه به متقاضيان ديگر است و وجه پرداختي قابلاسترداد نيست.

تبصره  :3انصراف ناشر در مهلت تعيينشده عالوه بر ثبت در سامانة نمايشگاه ،بايد بهصورت مكتوب و درج دليل يا داليل
آن و با مهر و امضاي مديرمسئول انتشارات به کميتة ناشران داخلي اعالم شود.
 .9ضوابط اجرايی فعاليت غرفهداران
 .9-1رعايت حجاب و شئون اسالمي از سوي ناشران و عوامل ايشان در نمايشگاه الزامي است( .استفاده از لباس اداري
مناسب توصيه ميشود).
 .9-2استفاده و نصب هرگونه پوستر يا تصاويري که محتواي آن مغاير با شئون و ارزشهاي اسالمي و موازين شرع باشد،
ممنوع است.
 .9-3ناشران ملزم به تحويل گرفتن غرفه تا يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه و چيدمان بهموقع غرفه در زمان افتتاحية
نمايشگاه هستند.
 .9-4حضور مدير معرفيشده يا جانشين وي در غرفه ،در ساعات کاري نمايشگاه الزامي است.
 .9-5ساعت کار نمايشگاه براي بازديدکنندگان ،از ساعت  10تا  20است که بنا بر تشخيص معاون اجرايي نمايشگاه قابل
تغيير خواهد بود .ناشران و غرفهداران بايد  30دقيقه قبل از گشايش درِ ورودي سالن ،در محل غرفه حاضر باشند .حضور به
موقع براي بازگشايي و در زمان آغاز به کار نمايشگاه و تخلية سالنها در زمان پايان ساعت کار نمايشگاه ،الزامي است .در
صورت عدم حضور در زمان مقرر ،مسؤوليت هرگونه خسارت و حوادث احتمالي بر عهدة مسئول غرفه است.
 .9-6ساعت انتقال کتاب به سالنها در روزهاي برگزاري نمايشگاه ،از ساعت  7تا  9صبح است و در زمانهاي قبل و بعد از
ساعت تعيين شده تردد چرخ يا خودروهاي حمل کتاب ،مجاز نيست .همچنين ورود و خروج کتاب و ساير تجهيزات از کلية
سالنها ،منوط به اجازة مدير سالن است.
 .9-7نصب و الصاق کارت شناسايي براي غرفهداران در طول ساعات کار نمايشگاه ،الزامي است .ميزان مجاز حضور افراد و
صدور کارت ،تا  12متر غرفه سه نفر متصدي و از  12متر به باال ،به ازاي هر سه متر ،يك نفر متصدي است.
 .9-8نگهداري و نمايش کتاب ،مختص به فضاي غرفه است و هرگونه تعرض به فضاي خارج از غرفه (راهروها ،مسيرهاي
اضطراري ،اطراف و فضاي پشت غرفهها) و نيز تصرف غيرمجازِ فضاي نمايشگاهي (مازاد بر متراژ تخصيصي) ،استفاده از
ديوارههاي جانبي بيرون از غرفهها و ديوار سالن ،برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راهبندان در راهروهاي سالن
و  )...و ايجاد مزاحمتهاي صوتي براي غرفههاي مجاور ،موجب طرح مراتب در هيئت رسيدگي به تخلفات نمايشگاه است.

 .9-9ساختوساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنين هرگونه تجميع غرفههاي همجوار که براي دريافت آنها
بهصورت جداگانه ثبتنام و درخواست شده( ،حتي در صورت قرارگيري الفبايي در کنار يكديگر) در هيچ شرايطي مجاز نيست.
 .9-10بهمنظور يكسانسازي نما و کتيبة سر درِ غرفهها ،طرحهاي واحدي اجرا ميشود و غرفهها بر اساس نام و مشخصات
متقاضي مندرج در پروانة نشر (بدون لحاظ پيشوندهايي نظير موسسه ،شرکت ،نشر ،انتشارات و  )...نامگذاري و جانمايي خواهند
شد .بديهي است هرگونه تغيير نام و استفاده از پسوند و پيشوندهايي که نام غرفه را مخدوش و ماهيت آن را به هر نحو تغيير
دهد ،ممنوع است و الزم است غرفهداران از نصب هرگونه نوشته و يا طرح جداگانه خودداري نمايند.
 .9-11هرگونه تغيير اطالعات و مخدوش کردن تابلوهاي اطالعرساني و راهنماي سالنها و راهروها ممنوع است.
 .9-12استعمال دخانيات در کلية سالنهاي نمايشگاه اکيداً ممنوع است.
 .9-13تهيه و وجود يك دستگاه کپسول اطفاء حريق (کپسول  co2يا آب و گاز) به ازاي هر  9مترمربع غرفه ،الزامي است.
 .9-14هرگونه سيمکشي و اخذ انشعاب فرعي برق براي مصارف متفرقه و بدون هماهنگي با بخشهاي اجرايي و پشتيباني
و همچنين استفاده از هرگونه بخاريبرقي ،کتري برقي و استفاده از منابع روباز حرارتي و پختوپز در غرفهها و قرار دادن مواد
قابلاشتعال و اضافي بر روي سيمهاي برق ،نگهداري مايعات قابل اشتعال در سالنهاي نمايشگاه و نيز استقرار کتاب ،تجهيزات
و ضايعات در نزديكي تابلوهاي برق اکيداً ممنوع است .مسؤوليت بروز هرگونه حادثه ناشي از انشعاب غيرمجاز و جبران
خسارات احتمالي ،بر عهدة مدير غرفه خواهد بود.
 .9-15حفظ و نگهداري تجهيزات و غرفههاي تحويلي ،بر عهدة غرفهداران است .همچنين الزم است قفسهها ،تابلوها،
تجهيزات و ساير عناصر غيرسازهاي در جاي خود تثبيت شوند تا از سقوط احتمالي آنها جلوگيري شود .در صورت وارد آمدن
هرگونه خسارت و استفادة ناصحيح ،شرکتکنندگان موظف به جبران خسارت مطابق نظر بخش اجرايي خواهند بود.
 .9-16مسؤوليت حفاظت از وجه نقد و ساير وسايل قيمتي در غرفه ،بر عهدة مسئول غرفه است.
 .9-17نظافت داخل غرفهها بر عهدة غرفهداران است و شايسته است در حفظ نظافت کلي نمايشگاه و آراستگي غرفة خود
کوشا باشند.
 .9-18بهمنظور حفظ انضباط محيط و زيبايي بصري نمايشگاه ،ساخت غرفه در چهارچوب شرايط ذيل مجاز است:


حداکثر ارتفاع مجاز غرفهسازي براي غرفههاي خودساز ،سه متر و بدون تماس با سقفها و ديوارهها و با رعايت
فاصلة ايمن است؛



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



در طراحي غرفههاي خودساز ،رعايت استانداردها و الزامات نمايشگاهي مانند عدم تماس با ديوارههاي موقت،
راهروها ،استفاده از مواد مناسب ،جمعآوري ضايعات و پاكسازي بهموقع محيط پس از پايان کار نمايشگاه ،الزامي
است؛



ساخت غرفههاي خودساز با مصالح ساختماني (آجر ،سيمان ،شيشه ،آهن و  )...در سالنهاي نمايشگاهي مجاز نيست.



نصب و جانمايي کتيبه و شمارة غرفه در غرفههاي خودساز در مكان مناسب و قابلرؤيت الزامي است.



حداکثر سطح قابلاستفاده از ديواره براي نصب نمايشگر يا محتواي تبليغي در ديوارة بيروني غرفة خودساز (تا ارتفاع
مجاز سه متر) معادل  30درصد تعيين ميشود و بيش از آن مستلزم کسب مجوز از کميسيون تبليغات و بازرگاني
نمايشگاه و پرداخت تعرفه است.



طراحي و غرفهآرايي غرفههاي خودساز بايد متعارف باشد و فضاي غيرقابلدسترس و خارج از ديد ناظران نبايد اجرا
و ساخته شود.

 .10فعاليتهاي جنبی
 .10-1اخذ مجوز از کميتة ناشران داخلي براي انجام هرگونه فعاليت جنبي (مجموع فعاليتهاي فرهنگي مرتبط با کتاب
مانند جشن رونمايي ،دعوت از نويسندگان و شخصيتها ،نشستها و  )...در داخل غرفه و بخشهاي مربوط ضروري است.
 .10-2الزم است مشخصات هريك از برنامهها شامل عنوان برنامه ،نام سخنران يا مدعو ،تاريخ ،ساعت ،برآورد تعداد شرکت
کنندگان و محل اجراي برنامه ،قبالً در سامانه ثبت و به کميتة ناشران داخلي اعالم و ارائه شود.
 .10-3رعايت کامل مقررات مربوط و جلوگيري از ايجاد مزاحمت براي ديگران ،انسداد مسير و اخالل در نظم عمومي حاکم
بر سالن ،در طول مدت اجراي برنامه ضروري است.
 .10-4مسؤوليت محتواي برنامههاي داخل غرفه بر عهدة برگزارکننده است و کميتة ناشران داخلي مسؤوليتي در مورد
محتواي برنامهها و تخلفات احتمالي و پاسخگويي در قبال دستگاههاي نظارتي ندارد و برگزارکننده شخصاً مسئول و پاسخگو
خواهد بود.
 .10-5براي انجام هماهنگي و دريافت مجوز اجراي برنامهها و فعاليتهاي جنبي در سالنهاي تحت نظر کميتة علمي-
فرهنگي ،ضرورت دارد ناشران درخواست خود را طبق جدول زماني اعالمشده در سامانه ثبت و به کميتة يادشده ارسال کنند.
اين کميته بهتناسب اهداف ،برنامهها و امكانات خود ،در خصوص تقاضاهاي رسيده اتخاذ تصميم خواهد کرد.
 .11تبليغات

 .11-1فضاي تبليغاتي غرفهداران صرفاً محدود به داخل غرفة خود است و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت به طراحي
و تزيين غرفة خود اقدام کنند( .ارتفاع غرفة در اختيار غرفهداران ،حداکثر سه متر است).
 .11-2انجام هرگونه تبليغات در خارج از غرفه (درون و بيرون سالنهاي نمايشگاهي) ،صرفاً منوط به کسب مجوز است و
در صورت مشاهدة تبليغ غيرمجاز ،از انجام آن جلوگيري خواهد شد .غرفهداراني که تمايل به انجام فعاليتهاي تبليغي دارند،
الزم است از طريق مجريِ طرف قرارداد با «کميسيون تبليغات و بازرگاني» نمايشگاه اقدام نمايند.
 .11-3توزيع تراکت ،ساك دستي آرمدار ،جدول ،کارت ويزيت ،لوح فشرده ،جورچين ،کارتپستال و بازيهاي علمي به
شكل تبليغاتي و کاالهاي مشابه و نيز نصب هرگونه بنر ،بالن ،بروشور ،برچسب ،پوستر و ديگر اقالم تبليغاتي در خارج از غرفه،
صرفاً با اخذ مجوز از کميسيون پيشگفته امكانپذير است.
 .11-4تبليغ وبگاه يا برنامههاي کاربردي (اپليكيشنها) عرضة کتاب در درون غرفه ،تنها براي ناشراني مجاز است که
محتواي وبگاه يا برنامة کاربردي ناظر به کتابهاي منتشرشدة همان ناشر باشد.
 .11-5نصب استندهاي تبليغاتي و مسدود کردن مسير بازديدکنندگان ،ممنوع است.
 .12تخلفات
ارتكاب هر يك از موارد زير در بخش ناشران داخلي نمايشگاه ،تخلف محسوب ميشود و مراتب در «هيئت رسيدگي به
تخلفات نمايشگاه» ،مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت:
 .12-1واگذاري و اجارة غرفه به غير به هر شكل؛
 .12-2ارائه و فروش کتابهاي ذيل در نمايشگاه:
الف .کتابهاي فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي (شامل مجوز اوليه و اعالم وصول)؛
ب .کتابهاي بدون شناسنامه؛
ج .کتابهاي ساير ناشران؛
د .کتابهاي غيرمرتبط با موضوع سالن برخالف مفاد بندهاي  5-4تا 5-6؛
ه .کتابهاي افست برخالف مفاد بند 6-3؛
و .کتابهايي که بهصورت متقلبانه و غيرمجاز تكثير و منتشر شده باشد؛
ز .کتابهايي که بيش از  6سال از تاريخ انتشار آنها گذشته است؛

ح .کتابهاي ناشراني که بهموجب رأي هيئت رسيدگي به تخلفات از حضور در نمايشگاه محروم شدهاند.
 .12-3هرگونه اقدام متقلبانه و يا مغاير با اهداف فرهنگي تعيينشده در مورد بنکارت يارانهاي کتاب:
الف :معاوضة بنکارت يارانهاي با وجه نقد يا نقدکردن آن بدون فروش و تحويل کتاب؛
ب :دريافت بنکارت يارانهاي اشخاص بهصورت تجميعي و گروهي (مجموعاً بيش از  5فقره کارت اشخاص)؛
ج :عدم صدور و نگهداري فاکتور دقيق در تمامي فروشهاي مازاد بر  10ميليون ريال که مبلغ آن با بنکارت يارانهاي
پرداخت ميشود؛
د :دريافت مبلغ از طريق بنکارت يارانهاي بدون تحويل کتاب در محل نمايشگاه (اعم از تسوية حسابهاي قبلي با
خريدار با استفاده از بن يا دريافت بنکارت بابت پيشفروش کتاب)؛
ه :هزينه کردن بنکارت يارانهاي خريد کتاب در غرفة انتشاراتي که وابسته به مراکز عمومي يا دولتي بوده و دستگاه
متبوع بن را براي تجهيز کتابخانههاي ذيربط دريافت کرده است؛
و .انتقال دستگاه کارتخوان بنکارت يارانهاي به خارج از غرفه و نمايشگاه و هرگونه تراکنش مالي مربوط به بنکارت
يارانهاي در خارج از ساعات فعاليت نمايشگاه؛
ز .همكاري براي عرضة کتابهاي ناشري که از استفاده از تسهيالت يارانهاي نمايشگاه محروم شده است.
 .12-4فروش وسايل غير از کتاب مانند پوستر ،لوح فشرده يا لوازم و تجهيزات ذخيرة اطالعات ،محصوالت صرفاً صوتي
(از قبيل آلبومهاي موسيقي ،سخنراني و  ،)...محصوالت صرفاً تصويري (از قبيل فيلمها ،نوار ضبط شدة سخنراني و  ،)...انواع
نرمافزار ،کارت تبريك ،نوشتافزار ،جورچين ،عروسك و اسباببازي؛
 .12-5پيشثبتنام يا ثبتنام و همچنين تبليغ و معرفي هرگونه دوره ،بسته ،آزمون و کالس آموزشي و مشاوره از قبيل
«کنكور ،کارشناسي ،کارشناسي ارشد و دکتري» و عناوين مشابه و نيز تبليغات در خصوص تبديل مقاله ،جزوه و پاياننامه به
کتاب در نمايشگاه؛
 .12-6عدم تهيه و نگهداري فهرست کتب قابلعرضه در غرفة خود (شامل کتب خود و نمايندگيها مطابق اطالعات درج
شده در سامانة ثبتنام) براي ارائه به ناظران؛
 .12-7عدم انطباق کلي عناوين کتابهاي موجود در غرفه با فهرست اعالمشده در سامانه و عدم ارائة کتابهايي که ناشر
عرضة آنها را در سامانه ثبتنام اعالم کرده است؛

 .12-8عدم بهروزرساني اطالعات کتابهاي قابلعرضه در سامانة نمايشگاه ،ارائة اطالعات غيرواقعي ،نادرست و ناقص در
اسناد ثبتنام؛
 .12-9پيشفروش کتاب در نمايشگاه؛
 .12-10عدم رعايت حجاب و شئون اسالمي توسط کارکنان غرفه؛
 .12-11عدم رعايت حداقل و يا حداکثر تخفيف تعيينشده؛
 .12-12عدم صدور فاکتور و درج ميزان تخفيف در صورت درخواست فاکتور توسط خريدار؛
 .12-13عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و نپذيرفتن بن يا کارت الكترونيكي کتاب و نيز عدم همكاري و اقدام در استقرار
سامانة فروش نمايشگاه؛
 .12-14فروش کتاب به قيمت باالتر از پشت جلد يا مخدوش بودن قيمت پشت جلد (بدون برچسب ناشر)؛
 .12-15عدم رعايت موارد ايمني مندرج در ضوابط و يا تجهيز غرفه به کپسول اطفاي حريق؛
 .12-16تأخير در بازگشايي و تعجيل در تعطيلي غرفه؛
 .12-17اجراي فعاليت جنبي بدون هماهنگي با مراجع تعيينشده؛
 .12-18برهم زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راهبندان در راهروهاي سالن و .)...
 .12-19تبليغات غيرمجاز ،گمراهکننده و خارج از ضوابط تعيينشده؛
 .12-20ايجاد مزاحمت صوتي براي غرفههاي مجاور؛
 .12-21عدم حضور مسئول يا جانشين مسئول در غرفه يا حضور افراد غيرمسئول در داخل غرفه؛
 .12-22عدم الصاق کارت شناسايي توسط کارکنان غرفهها؛
 .12-23تعرض به فضاي خارج از غرفه (غرفههاي جانبي ،راهروها ،مسيرهاي اضطراري ،اطراف و فضاي پشت غرفهها) و
نيز تصرف غيرمجاز فضاي نمايشگاهي مازاد بر متراژ تخصيصي؛
 .12-24ساختوساز غيرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه و همچنين تجميع غرفههاي همجوار و مستقل؛
 .12-25عدم رعايت تذکرات قانوني از سوي مسؤولين و ناظران مربوط و عدم همكاري در امضاي صورتجلسة نظارتي؛

 .12-26تحويل نگرفتن غرفه تا يك روز قبل از افتتاحيه نمايشگاه و يا عدم چيدمان بهموقع غرفه در زمان بازگشايي و
افتتاح نمايشگاه و نيز عدم حضور در نمايشگاه و انصراف برخالف ضوابط مربوط؛
 .12-27استنكاف از دريافت احكام و مكاتبات ابالغي هيئتهاي رسيدگي به تخلفات؛
 .12-28عدم رعايت دستورالعملها و ضوابط حضور ناشران در نمايشگاه.
اين ضوابط پس از تصويب در «کارگروه بررسي و تدوين مقررات» و «شوراي سياستگذاري نمايشگاه» ،در تاريخ 98/10/28
به تأييد «رئيس نمايشگاه و معاون امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي» رسيده و از همان تاريخ قابلاجرا است.

