بسمهتعالی

ضوابط حضور ناشران داخلی
در سی و سومین نمايشگاه بينالمللی کتاب تهران
مقدمه
با توجه به برگزاري س االنه نمايش گاه بينالمللي کت اب ته ران توس ط مع اونت
امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،ثبتنام ،حض ور و فع الیت تم امي
ناشران داخلي در اين رويداد فرهنگي ،مطابق اين شيوهنامه انجام ميپذيرد.
 .1ثبتنام
 .1-1ناش ران فعّ ال سراس ر كش ور ك ه داراي پروان ه نش ر معت بر از وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي باشند و ش رايط ثبتن ام را اح راز کنن د ،ميتوانن د ب ه
تفكيك هر حوزه طبق زمانبندي اعالمشده توسط ستاد نمایشگاه ،تنها از طریق
سامانه  ketab.irثبتنام کنند.
تبص00ره  :1س ی و س ومین نمایش گاه بینالمللی کت اب ته ران ب ا توج ه ب ه
محدودیتهای ناشی از شیوع بیماری کرونا به دو شکل فیزیکی در محل مصالی
تهران و مجازی در سایت نمایشگاه به آدرس  ketab.irبرگزار خواهد شد.
تبصره  :2ناشران در این نمایشگاه در ی ک درگ اه ثبتن ام میکنن د و ه ر ناش ر
مجاز است با توجه به ضوابط و مقررات نمایشگاه در هر دو شکل نمایش00گاهی
(فیزیکی و مجازی) یا صرفا ً در شکل مجازی شرکت نماید.
تبصره  0:3سال مبنای عرضه کت اب ب رای ف روش در ش کل ف یزیکی کتابه ای
منتشرشده سال  1397به بعد و در شکل مج ازی کتابه ای منتشرش ده س ال
 1391به بعد است.
 .2-1ناش ران متقاض ی ش رکت در ش کل ف یزیکی نمایش گاه میتوانن د ب رای
نمایش و فروش کتابهای خ ود وف ق ش رایط و ض وابط اعالمش ده نس بت ب ه
دریافت غرفه مستقل یا اعطای نمایندگی اقدام نمايند.
 .3-1زمان شروع و پايان ثبتنام ناشران داخلي در چهارچوب زمانبن دي کلي
ستاد نمایشگاه است و تمديد اين مهلت نیز با تشخیص ستاد يادشده خواهد بود.
تبصره :ستاد نمایشگاه  ،از پذيرش هرگونه تقاضا پس از پایان مهلت اعالمش ده
برای ثبتنام معذور است و هيچ تعهدي از حيث واگذاري غرفه در شکل فیزیکی
یا اختصاص پنل در شکل مجازی نمایشگاه در قبال ناشراني كه در زمان ثبتنام
اطالعات نادرست ي ا ن اقص ارائ ه دهن د ي ا م دارك خ ود را بع د از اتم ام مهلت
ثبتنام ارائه کنند ،نخواهد داشت.
 .4-1مبناي ثبتن ام ب راي ناش ران عالوه ب ر دارا ب ودن پروان ه نش ر معت بر از
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،به تفكيك هر حوزه و بر اساس تعداد کتابهاي
منتشرشده برای دریافت غرفه مستقل در شکل فیزیکی ،بدين شرح است:
 ناشران بخش کتابهای عمومي ،دانشگاهي و آموزشي 40 :عنوان كتاب؛
 ناشران بخش کتابهای کودک و نوجوان 45 :عنوان کتاب؛
 ناشران بخش الکترونیک 45 :عنوان کتاب الکترونیک.
 .5-1مبنای ثبتنام برای حضور در شکل مجازی ،فعال بودن ناشر طی ده سال
منتهی به سال برگزاری نمایشگاه با هر تعداد چاپ کتاب است.
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 .6-1ناشران ملزماند قبل از ثبتنام ،براي كنترل اطالعات كتابهاي خ ود ب ه
بخش مربوط در بانک اطالعات خانه کتاب و ادبیات ایران ب ه آدرس ketab.ir
مراجعه و در صورت مشاهده مغايرت ،نس خهاي از كت اب را ب ه هم راه تص وير
اعالم وصول به خانه كتاب و ادبیات ایران ارائه و نسبت به پیگیری برای تکمی ل
و تصحیح اطالعات کتابهای خود اقدام کنند.
 .7-1آن دس ته از ناش راني ك ه ش رايط ثبتن ام و دری افت غرف ه مس تقل را
ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوين منتشره ندارند ،ميتوانند در صورت تمایل ب رای
حضور در نمایشگاه نسبت به اعطای نمایندگی 0اقدام نمایند ی00ا ب00رای دریافت
غرفه مستقل ثبتنام موقت انجام دهند .الزم به ذکر است ثبتنام م وقت
حقی ب رای دری افت غرف ه مس تقل ایج اد نمیکن د و درخواس ت اين دس ته از
ناشران در صورت وجود فضا برای اختص اص غرف ه مس تقل در کمیت ه ناش ران
داخلی موردبررسی واق ع خواه د ش د و نظ ر کمیت ه یادش ده مالک عم ل ب راي
تخصيص غرفه خواهد بود.
 .8-1ثبتنام از ناشراني ك ه داراي پیش ینه تخل ّ ف در س ی و دومین نمایش گاه
بینالمللی کتاب تهران و نمایشگاههای مجازی کتاب هستند ،امکانپذیر نیست.
 .2تخصیص غرفه در شکل فیزیکی
 .1-2محاسبه تعداد عناوين متقاضيان ب ر اس اس اطالع ات ثبتش ده در خان ه
كتاب و ادبیات ایران و عناوين منتشرشده هر انتش ارات طی دورة نمایش گاهی
برای ناشران کتابه ای عم ومی ،دانش گاهی ،ک ودک و نوج وان و آموزش ی ب ر
اساس عناوین منتشرشده طی چهار سال منتهی به پایان زمان ثبتنام اس ت و
عناوين منتشرشده پيشاز اين دوره ،در تخصيص متراژ غرفه مؤثر نخواهد بود.
تبصره  :1برای ناش ران کتابه ای کمکدرسی و کمکآموزشی و کنک وری (در
تمامی مقاطع) ،عناوین منتشرشده طی یک سال منتهی به پایان زمان ثبتن ام
مالک قرار خواهد گرفت.
تبصره  :2ناشران کتابهای الکترونیک :بر اساس عن اوین منتشرش ده طی دو
سال منتهی به پایان زمان ثبتنام؛
 .2-2در همه حوزهه ا ،ح داقل  15عن وان از کتابه اي منتشرش ده (طی دور
یادشده در بند فوق) ،بايد چاپ اول باشد.
تبصره :امتیاز هر عنوان کتاب (چاپ اول ی ا تجدی د چ اپ) طی این دوره ،فق ط
یکبار محاسبه ميشود.
 .3-2انتشار کتابهای زی ر از مص ادیق کتابه ای دارای امتی از ب رای تخص یص
غرفه در نمایشگاه محسوب نمیشود:
الف .کتابهایی که با حفظ محتوا و ظاهر یکسان ،بهصورت جداگانه توسط چند
ناشر منتشر شده است؛
ً
ب .کتابهای افست خارجی که صرفا با درج شابک (با شابک ناشر اص لی) و ی ا
اضافه کردن صفحه شناسنامه ،در داخل کشور بازنشر شده باشد؛
ج .کتابهایی که ازنظر الزام ناش ر ب ه پ رداخت حقالت ألیف و کس ب اج ازه از
صاحب اثر ،فاقد متولی خاص برای انتشار بوده و به لحاظ قانونی انتش ار آنه ا
ب رای هم ه ناش ران بالم انع و آزاد باش د و بازنش ر این کتابه ا در عم ل تولی د
جدیدی در حوزه نشر محسوب نشود.
تبصره :در مصادیق مورد اختالف ،مطابق نظر ستاد نمایشگاه اقدام خواهد شد.
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 .4-2کتابهاي الکترونیک و صورتهاي جدي د کت اب (دی داری و ش نیداری) ن يز
ران ش رکتکننده
مشابه کتابهاي چاپي ،در شاخصهاي تعيين متراژ غرفه ناش
ِ
لحاظ خواهد شد.
 .5-2مالك ثبتنام قطعي براي اختصاص غرف ه در ش کل ف یزیکی ی ا حض ور در
شکل مجازی ،ورود اطالعات کامل و دقیق کتابهای «موج ود و قابلعرض ه» در
نمايش گاه و دري افت تأييدي ه و واري ز وج ه مرب وط ب ه هزین ه غرف ه (در ش کل
فیزیکی) است و صرف وجود برگه اعالم وصول کتاب ،در تخصیص غرف ه (ب دون
عرضه کتاب و ارائه آن در نمایشگاه) مؤثر نخواهد ب ود .کمیت ه ناش ران داخلی و
کارگروه نظارتی مربوط موظفاند به روشهای مقتضی نسبت به راس تیآزم ایی
و مطابقت عناوین اعالمشده در سامانه توسط ناشر با عناوین عرضهش ده ب رای
عرضه در نمایشگاه اقدام و موارد عدم مطابقت را به هیئت رسیدگی به تخلفات
نمایشگاه اعالم کنند.
 .6-2تخصيص غرفه به هر ناشر و تع يين م تراژ آن در بخشه اي مختل ف ،ب ر
اساس متراژ مفيد س النهاي در اختي ار و ش اخصهايي همچ ون تع داد عن اوين،
تع داد ص فحات ،كيفيت آث ار از حيث محت وا ،مرج ع ب ودن (فرهنگنام ه و
دائرهالمعارف تألیفی) ،نگارش (ت أليف ،ترجم ه ،گ ردآوری ،تص ویرگری و  )...و
همچ نين توج ه ب ه ارزشه اي اس المي و ف رهنگي جامع ه و آث ار برگزي ده در
جشنوارههای م ورد تأیی د وزارت فرهن گ و ارش اد اس المی و نفیس ب ودن آث ار
(تأليفاتي که افزون بر محتوای متعالی ،به لحاظ فیزیکی زیبا ،باکیفیت و ماندگار
است) ،خواهد بود.
 .7-2ناشران مجاز به واگذاري غرفه به غير (در هر ق الب و تحت ه ر عن وان)
نيستند و مطابق مقررات و ضوابط با متخلفان برخورد خواهد شد.
 .8-2عرضه و فروش كتب ناشرانی که بهموجب رأی قطعی هیئت رسیدگی به
تخلفات به محرومیت از حض ور در نمایش گاه محک وم ش دهاند ،مج از نیس ت و
موجب محرومیت ناشرِ عرضهکننده این کتب از حضور در نمایشگاه خواهد شد.
 .9-2تخصیص غرفه به متقاضیان و جانمایی در هریک از سالنهای نمایش گاه،
مطابق دستورالعمل مربوط خواهد بود.
 .3اعطای نمایندگی حضور در شکل فیزیکی
 .1-3ناشري كه شرايط ثبتنام را داشته باشد ،ميتواند حداكثر نمايندگي س ه
ناش ر ديگ ر را اخ ذ نماي د ك ه ميباي د بهص ورت مش ترك ک اربرگ مرب وط ب ه
نمايندگي را تكميل ،ممهور و در هنگام ثبتنام در سامانه نمایشگاه ثبت کند.
تبصره :چنانچه مجموع کتابهایی که ناشرِ شرکتکننده در نمایشگاه به نمایندگی
میپذیرد بیش از  45عنوان کتاب باشد تا س ه م ترمربع ب ه م تراژ غرف ه ناش ر
نمایندگیپذیر افزوده خواهد شد.
 .2-3ثبت مراتب دريافت و پذيرش نمايندگي در هنگام ثبتنام و تکميل و ارائ ه
ف رم نماين دگي و درج اطالع ات کتب ناش ر واگذارکنن ده نماين دگي در س امانه،
الزامي است و نمایندگیهای ثبتنشده در سامانه مالک عمل قرار نمیگیرد.
 .3-3ناش راني ك ه در نمايش گاه ش ركت میکنن د ،فق ط در ص ورت داش تن
نمايندگي رسمی از ناشران غايب در نمايشگاه (که در سامانه ثبتش ده باش د)،
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حق فروش كتاب آنها را دارند .هر ناشرِ غايب در نمايشگاه ،ميتواند فق ط ب ه
يك انتشاراتي نمايندگي فروش كتابهاي خود را واگذار نمايد.
 .4-3عرضه كتب ساير ناشران بدون داشتن نماين دگي مکت وب و رس مي (ک ه
صرفا ً تا پایان مهلت ثبتنام در سامانه نمایشگاه ثبتشده باشد) ،ممنوع است.
تبصره :تشكلها ،نهاده اي دول تي و تعاونيه اي نش ر ،فق ط مج از ب ه دری افت
نمایندگی و عرضه و فروش كتب ناشراني هستند كه در نمايشگاه حضور ندارند.
 .5-3عرضه كتب ناشرانی که بهموجب رأی قطعی هیئت رسیدگی ب ه تخلف ات
به محرومیت از حضور در نمایشگاه محکوم شدهاند ،بهصورت اعطای نمایندگی
نیز مجاز نیست و م وجب مح رومیت ناش رِ عرض هکننده این کتب از حض ور در
نمایشگاه خواهد شد.
 .6-3ناشراني كه خود در نمايشگاه شركت كردهاند ،نميتوانند به ناشر ديگري
نمايندگي اعطا نمايند و اعطای نمایندگی در صورت حضور ناش ر در نمایش گاه،
تخلف محسوب میشود.
 .7-3زمان اعطا و پذيرش نمايندگي از ناشران ،صرفا ً تا پايان مهلت ثبتنام و
از طریق بارگذاری مدارک در سامانه نمایشگاه خواهد بود.
 .4مدارک موردنياز براي ثبتنام
متقاض يان موظفان د طب ق ج دول زم اني اعالمش ده توسط س تاد نمایش گاه،
نسبت به ثبتنام از طريق سايت اعالمشده و ارائ ه م دارك موردني از ب ه ش رح
زير اقدام نمايند.
 .1-4مدارک درخواست ثبتنام شامل:
 تکميل اطالعات درخواستی و فرم تقاضاي ثبتنام؛
 بارگ ذاری پروان ه نش ر معت بر (داراي اعتب ار ح داقل ت ا پاي ان خردادم اه
)1401؛
 اعالم مطالع ه ،پ ذيرش و قب ول مجموع ه ض وابط نمايش گاه (ازجمل ه
ضوابط حضور ناشران داخلی ،ضوابط و مقررات ف روش و دس تورالعمل
انضباطي مربوط و )...؛
 تکمي ل درخواس تهای مرب وط؛ ازجمل ه ف رم مرب وط ب ه فعاليته اي
فرهنگی يا فرم مربوط به درخواست نيازهاي رفاهي (در صورت تمايل)؛
 .2-4مدارک هويتي کارکنان غرفه (در شکل فیزیکی):
 ارائه فايل عكس جديد  3×4کارکنان بهمنظور صدور كارت عكسدار؛
 ارائ ه فاي ل اس کن ک ارت ملي کارکن ان (م دير غرف ه ،جانش ين م دير و
كاركنان غرفه)؛
 تكميل فرم صدور كارت شناسايي افراد موردنظر براي حضور در غرفه؛
 ارائه فایل اسکن کارت واکسن (تزریق دو دز واکسن الزامی است).
تبصره  0 :1تنها مديرمسئول هر انتشارات میتواند بهعنوان مدير غرف ه مع رفی
شود و جانشين معرفیشده از سوي مدیرمسئول ،نبايد خود مدیرمس ئول نش ر
انتشارات متعلق ب ه وی ،بهط ور مس تقل در نمايش گاه
ديگري باشد؛ مگر اینکه
ِ
حضور نداشته باشد .همچنين هر ش خص حقيقي ،میتوان د فق ط جانش يني ي ك
غرفه را بر عهده بگيرد.
تبصره  0:2تكميل تمامي اطالعات درخواستی ،الزامي است و ثبتن ام و حض ور
در نمايشگاه با مدارك ناقص ،مقدور نیست.
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تبصره  0:3در صورت ارائه هرگونه اطالعات نادرست از سوي ناش ران ،تص ميم
الزم طبق مقررات در ه يئت رس يدگي ب ه تخلف ات اتخ اذ و ب ر طب ق آن اق دام
خواهد شد.
تبصره  :4تحويل غرفه به ناشران واجد ش رایط ،من وط ب ه مطالع ه و پ ذيرش
کامل ضوابط نمايشگاه است.
 .5اجزا و بخشهاي کمیته ناشران داخلي در شکل فیزیکی
 .1-5ناشران داخلی در نمایشگاه شامل بخشهای زیر است:
الف .بخش ناشران کتابهای عمومي؛
ب .بخش ناشران کتابهای کودک و نوجوان؛
ج .بخش ناشران کتابهای دانشگاهي؛
د .بخش ناشران کتابهایآموزشي؛
ه .بخش ناشران الکترونيک.
متقاضيان حضور در هر بخش الزم است با توجه به نوع فعاليت خ ود ،در هري ك
ثبتنام نمايند.

از بخشهاي پيشگفته برای دریافت غرفه مستقل یا نمایندگی
ت ثبتن ام در چن د ح وزه توس ط ناش راني ك ه در
 .2-5در ص ورت درخواس ِ
حوزههاي مختلف نشر فعاليت ميكنند ،امكان برخ ورداري از غرفه مس تقل در
ساير بخشها (حداکثر در دو حوزه) ،مشروط به انتشار تعداد عن اوين تخصص ي
الزم براي حضور در هر حوزه و وجود فضاي كافي خواهد بود .شایانذکر اس ت،
ناشر مجاز به عرضه هر عن وان كت اب در بيش از ي ك غرف ه نيس ت و ض رورت
دارد هر كتاب صرفا ً در حوزه تخصصي مربوط عرضه شود.
تبصره :صرفا ً ناشران کتابهای الکترونی ک در بخش اختصاص ی خ ود مج از ب ه
عرضه آثار با موضوعهای مختلف هستند.
 .3-5در صورت فقدان فضاي كافي برای تخصیص غرفه مستقل در چند حوزه،
انتخاب اول ناشر بهعنوان اولویت در نظر گرفته خواهد شد.
 .4-5ناش ران کتابه ای آم وزش زب ان خ ارجی ،کتابه اي آموزش ي و
کمکآموزش ی ،کمکدرس ی و کنک وری (در هم ه دورهه ا و ردهه ای س نی،
آموزشی و تحصیلی) ،باید در بخش ناشران آموزش ی ثبتن ام کنن د و کتابه ای
این گروه از ناشران فقط در «بخش کتابهای آموزشي» نمايشگاه قابلعرض ه
است.
 .5-5س النهای کت اب ک ودک و نوج وان در نمایش گاه ص رفا ً ب رای عرض ه
کتابهای «ک ودک و نوج وان» اس ت و کتابه اي مرب وط ب ه این رد س نّی ک ه
مخاطب آن بزرگساالن هستند ،الزم است در بخش مربوط عرضه شود.
 .6ضوابط فعالیت در نمايشگاه
 .1-6غرفه تخصیصی ب ه ه ر ناش ر ،ص رفا ً ب رای عرض ه و ف روش کتابه ای
منتشرش ده توس ط آن ناش ر اس ت و نگه داری و نم ایش و ف روش کتابه ای
غيرمجاز و نیز عرضه کتابه ای س اير ناش ران ،تخل ف محس وب ميش ود و ب ا
باالترین سطح مجازات پیشبینیش ده در مق ررات ب ا متخلف ان برخ ورد خواه د
شد.
تبصره  0 :1عرضه یا نگهداری کتابهای سایر ناشران در غرفه مس تقل ،م وجب
طرح مراتب در هیئت رسیدگی به تخلف ات نمایش گاه ،تعطیلی غرف ه و ح داقل
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یک سال محرومیت از حضور در دورههای بعدی نمایش گاه (ب ه تش خیص ه یئت
رسیدگی به تخلفات) خواهد بود.
تبصره  0:2ارائه و فروش کتابهای فاقد مجوز و کتبی ک ه بهص ورت متقلبان ه و
غیرمجاز تکثیر و منتشرشده باشد ،موجب تشدید مجازات پیش گفته و محرومیت
از حض ور در نمایش گاه ت ا س ه دوره و رس یدگی ب ه ص الحیت ناش ر در مراج ع
قانونی (هیئت رسیدگی به تخلفات ،هیئت انتظامی استان و  )...خواهد بود.
 .2-6هر كتاب صرفا ً در يك غرفه قابلعرضه است و کتابهايي كه ب ا همك اري
چند ناشر توليد و نام ناشر یا ناشران همكار در شناسنامه كتابها ذكر ميشود،
تنها در غرفه ناشري ك ه ش ابك کتابه ا ب ه او تعل ق دارد ،قابلعرض ه اس ت و
درهرصورت نمایش و ف روش ه ر کت اب در بیش از ی ک غرف ه ،مطلق ا ً ممن وع
است.
تبصره :کتابهایی که با یک عنوان و با نام و نشان یک پدیدآورنده توسط چندین
ناش ر ش ابک دری افت و منتشرش ده اس ت ،تنه ا مج از ب ه عرض ه در غرف ه
اختصاص ی آخ رین ناش ری اس ت ک ه ب رای آن اث ر از وزارت فرهن گ و ارش اد
اس المی مج وز اعالم وص ول دری افت ک رده اس ت .م وارد اختالفی در س تاد
نمایشگاه مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم واقع خواهد شد.
 .3-6نمایش و فروش کتاب اُفست خارجی در نمايشگاه ،در صورتي مجاز است
که عالوه بر دارا بودن شناسنامه و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،ناشر
اصلي يا نماین ده رس مي وي ،آن کت اب را در بخش ناش ران خ ارجی نمايش گاه
عرضه نکرده باشد.
ُ
تبصره :ضروری است ناشر هنگام ثبتنام و ورود اطالع ات ،افس ت ب ودن کتب
خود را در سامانه اعالم کند تا ض من اس تعالم از کمیت ه ناش ران خ ارجی ،ع دم
عرضه این کتابها در بخش یادشده احراز شود.
 .4-6عرضه و فروش کاالی غير از كتاب در نمايشگاه مانند پوستر ،لوح فشرده
یا لوازم و تجهیزات ذخیره اطالعات ،محصوالت صرفا ً صوتی (از قبیل آلبومهای
موسیقی ،س خنرانی و  ،)...محص والت ص رفا ً تص ویری (از قبی ل فیلمه ا ،ن وار
ضبطشده سخنرانی و  ،)...انواع نرمافزار ،كارت تبريك ،نوشتافزار ،جورچين،
عروسك و اسباببازي ممنوع است.
اب
محصول
تبصره  0 :1عرضه و فروش هر نوع
فرهنگي منضم به كت اب (ن ه کت ِ
ِ
ِ
منضم به محصول) ،مشروط به درج م راتب در کت اب و ارتب اط مس تقيم آن ب ا
محتواي کتاب به تشخيص و تأیید کمیته ناشران داخلی ،بالمانع است.
تبصره  0:2عرضه و فروش نقشه و پوستر علمي-آموزش ي ،مش روط ب ه اينک ه
توليد خود ناشر باشد ،بالمانع است.
تبصره  :3عرضه و فروش لوح فش رده ی ا تجه یزات ذخ یره اطالع ات و س ایر
محصوالت مرتبط (داراي مجوز از مراجع قانوني) که مص داق کت اب الکتروني ک
باشد ،در بخش ناشران الکترونیک بالمانع است.
ً
تبصره  :4شرکتکنندگان در بخش ناشران الکترونی ک ،ص رفا مج از ب ه عرض ه
محص والتی هس تند ک ه از مص ادیق کت اب الکترونی ک ب وده و دارای برچس ب
هولوگرام وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد.
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 .5-6انجام هرگونه تبلیغات غیر مرتبط و تبلیغ در خصوص تبدیل مقاله ،جزوه و
پایاننامه به کتاب که مصداق کت اب س ازی باش د در نمايش گاه ممن وع اس ت و
تشخیص آن با کمیته ناشران داخلی خواهد بود.
 .6-6تمامی متقاضیان موظفاند پس از تأیید ثبتنام و (پ رداخت هزین ه غرف ه
در شکل فیزیکی) با مراجعه به درگاه نمایشگاه نسبت به بهروزرس انی دقی ق و
نهایی قیمت و اطالعات کتابهای قابلعرضه و فروش خود در نمایشگاه ظ رف
بازة زمانی اعالمشده اقدام کنند.
تبصره :هر ناشر فق ط ب رای یکب ار مج از ب ه اص الح و بهروزرس انی اطالع ات
کتابهای خ ود اس ت و در ص ورت تغی یر قیمت کت اب ،الص اق برچس ب ح اوی
قیمت جدید همراه ب ا آرم انتش ارات ،ال زامی اس ت .همچ نین قیمت کتابه ای
ناشرانی که در هر دو شکل فیزیکی و مجازی نمایشگاه شرکت میکنند بایستی
یکسان باشد.
 .7-6ناشران ملزم به تهيه و نگهداري فهرست کتابهای قابلعرضه در غرف ه
خود (مط ابق اطالع ات درجش ده در س امانه ثبتن ام) ب راي ارائ ه ب ه ن اظران
هستند .اين فهرست توسط م ديريت بخش مرب وط کن ترل و ممه ور ب ه مه ر و
امضاي بخش خواهد شد.
 .8-6هرگونه پیشفروش کتاب در محل غرفه ممنوع است.
 .9-6عرضه و فروش کتابهایی که بيش از  4سال از ت اريخ انتش ار آن گذش ته
است ،ممنوع است.
 .10-6چنانچه ناشری برای مدت معینی از فعالیت در نمایشگاه ی ا اس تفاده از
تسهیالت آن محروم شود و بهصورت مستقل ی ا ب ا مش ارکت و همک اری س ایر
غرفهها (به هر نحو) اقدام به ادامه فعالیت کند ،نسبت به تشدید مجازات ناش ر
متخلف و نیز غرفهای که برای عرضه کتابه ای ناش ر متخل ف همک اری ک رده،
اقدام خواهد شد.
 .11-6ناش ران ش رکتکننده در ه ر دو ش کل ف یزیکی و مج ازی نمایش گاه،
کتابهای خود را با تخفيف  10درصدی عرضه خواهند کرد.
 .12-6ضرورت دارد عناوین کتابهای موجود در شکل فیزیکی در شکل مج ازی
نمایشگاه هم همواره دارای موجودی باشد مگر آنکه موج ودی در بخش ف یزیکی
به اتمام رسیده باشد.
 .13-6ناشران ملزم به رعايت ت ذكرات ق انوني مس ؤولين و ن اظران مرب وط و
همکاری در امضای صورتجلسه نظارتی هستند.

 .7هزینه غرفه
 .1-7ناشران پس از اعالم متراژ تخصيصي غرفهها ،تمامی هزینه غرفه شکل
فیزیکی را بر اساس جدول زير در زمان تعيينشده بهحسابي كه از سوي ستاد
نمایشگاه اعالم میشود ،واريز مینمايند:
ردی
ف
1

شرح

هزینه به ازای هر
مترمربع

تا  9مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران

1.000.000
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مالحظات

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

خصوصي
از  10مترمربع تا  24مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي
ناشران خصوصي
از  25مترمربع تا  48مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي
ناشران خصوصي
از  49مترمربع تا  100مترمربع ،به ازاي هر مترمربع
براي ناشران خصوصي
از  101مترمربع تا  200مترمربع ،به ازاي هر مترمربع
براي ناشران خصوصي
از  201مترمربع به باال ،به ازاي هر مترمربع براي
ناشران خصوصي
(موارد خاص)
تا  9مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي ناشران
غيرخصوصي
از  10مترمربع تا  24مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي
ناشران غيرخصوصي
از  25مترمربع تا  48مترمربع ،به ازاي هر مترمربع براي
ناشران غيرخصوصي
از  49مترمربع تا  100مترمربع ،به ازاي هر مترمربع
براي ناشران غيرخصوصي
از  101مترمربع تا  200مترمربع ،به ازاي هر مترمربع
براي ناشران غیرخصوصی
از  201مترمربع به باال به ازاي هر مترمربع براي ناشران
غيرخصوصي
(موارد خاص)

1.500.000
2.375.000
3.375.000
4.375.000
5.625000
-

اس
براس
تصمیم ستاد

1.875.000
2.625.000
3.875.000
4.625.000
6.250.000
7.550.000
-

اس
براس
تصمیم ستاد

تبصره  00:1فهرست ناشران دولتي و خصوصی را معاونت امور ف رهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي تعيين خواهد کرد.
تبصره  :2هزینه قابل پرداخت برای شکل مجازی نمایشگاه  3درصد از کل مبلغ
فروش خالص ناشر خواهد بود.
تبصره :3
ناشران خصوص ي شهرس تاني مش روط ب ه نداش تن س ابقه هرگون ه
ِ
تخلف و دری افت ت ذکر در دو دوره گذش ته نمایش گاه ت ا س قف  9م ترمربع ،از
 %50تخفيف در قیمت پایه من درج در ج دول بهرهمن د ميش وند .الزم ب ه ذک ر
است درصد فروش مشمول تخفیف نخواهد بود.
 .2-7بهمنظور مديريت بهینه فض اي مس قف نمايش گاهي ،کمين ه م تراژ غرف ه
براي اختصاص به ناشران 9 ،مترمربع و بيشينه متراژ اختصاص ي  250م ترمربع
خواه د ب ود .در ص ورت اقتض اي الزام ات ف ني و اج رايي و ب ا م وافقت س تاد
نمایشگاه ،ارقام پيشگفته تا رفع مشکل قابلتغییر است.
تبصره  :1سقف متراژ هر یک از بخشهای پنج گانة ناش ران داخلی ب ا توج ه ب ه
متراژ کلی در اختی ار ،توس ط کمیت ه ناش ران داخلی تع یین میش ود .در م وارد
خاص که حجم فعالیت و تعداد عن اوین ناش ر اقتض ا نمای د ،ب ه تش خیص کمیت ه
سقف متراژ یادشده قابلافزایش خواهد بود.
ً
تبصره  :2یارانه خرید کتاب بهصورت اعتباری بوده و صرفا ب ه خری داران ش کل
مجازی نمایشگاه اختصاص خواهد یافت.
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 .3-7کمیته ناشران داخلی قبل از واریز وجه غرفههای شکل فیزیکی اق دام ب ه
تخصیص و تحویل غرفه نخواهد کرد و عدم واريز وجه در موع د مق رر ،بهمنزل ه
انصراف از حضور در نمايشگاه تلقي ميشود.
 .4-7مهلت اعالم انصراف از ثبتنام و دریافت غرفه و عودت وجه واری زی ت ا
ده روز پیش از ش روع نمایش گاه اس ت ک ه در این ص ورت  40درص د از مبل غ
پرداختی ناشر با توجه به هزینههای انجامشده از مبلغ پرداختی کسر و باقیمانده
مسترد خواهد شد.
تبصره  :1در صورت اعالم انصراف از حضور در شکل فیزیکی نمایشگاه پس از
مهلت یادشده یا عدم حضور در نمایشگاه ،ناشر منصرِف با رأی هیئت رس یدگی
ب ه تخلف ات نمایش گاه ح ق ثبتن ام و حض ور در نمایش گاه ت ا م دت  2دوره را
نخواهد داشت.
تبصره  0:2چنانچه متقاض ی ت ا  48س اعت قب ل از افتت اح نمایش گاه نس بت ب ه
دریافت و آمادهسازی غرفه اقدام نکند ،ستاد نمایشگاه مجاز به واگ ذاری غرف ه
به متقاضیان دیگر است و وجه پرداختی مسترد نخواهد شد.
تبص000ره  :3انص راف ناش ر در مهلت تعیینش ده عالوه ب ر ثبت در س امانه
نمایشگاه ،باید بهص ورت مکت وب و درج دلی ل ی ا دالی ل آن و ب ا مه ر و امض ای
مدیرمسئول انتشارات به کمیته ناشران داخلی اعالم شود.
 .8ضوابط مرب00وط ب00ه دس00تگاه ک00ارتخوان و ی00ارانه اعتب00اری خری00د
کتاب
 .1-8نصب دستگاه کارتخوان بهمنظور سهولت خريد بازديدكنن دگان ال زامي
است و غرفه داران موظفاند نسبت به پیگیری بهموقع ب رای دري افت و نص ب
دستگاه کارتخوان و همچنین عودت سالم دستگاه اقدام نمايند.
تبصره  :1اس تفاده از ه ر ن وع دس تگاه ک ارتخوان بهج ز دس تگاه ک ارتخوان
تحویلی از سوی بانک عامل نمایشگاه و اس تفاده از دس تگاه ک ارتخوان س اير
بانکها ،ممنوع است.
تبصره  :2استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان در غرفه مجاز نیست.
تبصره  :3بهمنظور حفظ امنیت کارتهای بانکی خریداران ،میباید دس تگاههای
کارتخوان در موقعیتی قرار گیرد ک ه امک ان ورود رم ز ک ارت توس ط ش خص
خریدار فراهم باشد.
 .2-8طبق اعالم و درخواست بانک عامل ،تمامی ناش ران حاض ر در نمایش گاه
جهت دریافت دستگاه کارتخوان ملزم به ارائه ک00د مالی00اتی (ب ه اس تناد ق انون
پایانهه ای فروش گاهی و س امانه مؤدی ان مص وب مجلس ش ورای اس المی)
میباشند.
 .3-8ستاد نمایشگاه حداکثر تا  48ساعت قب ل از ش روع نمایش گاه ،تمهی دات
الزم ب رای نص ب و راهان دازی دس تگاههای ک ارتخوان در تم امی س النهای
مختلف تابعه را فراهم خواهد کرد و ناشران نیز موظف به اقدام ب رای دری افت
دستگاه ک ارتخوان ت ا ح داکثر  24س اعت قب ل از ش روع نمایش گاه هس تند و
تبعات هرگونه تأخیر بر عهده ناشر خواهد بود.
 .4-8درج اطالعات كامل حساب بانکی (مربوط ب ه بان ک عام ل نمایش گاه) در
س امانه هنگ ام ثبتن ام ال زامي اس ت .شمارهحس اب اعالمش ده ،بای د ب ه ن ام
شخص مدیرمسئول و یا به نام انتش ارات (در م ورد اش خاص حق وقی) باش د و
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ثبت اطالعات حساب بانکی متعلق به اشخاص دیگر ،مطلق ا ً ممن وع اس ت و در
ران دارای شخص یت حقیقی ،مط ابق مس تندات و
موارد خاص مرب وط ب ه ناش
ِ
تشخیص ستاد نمایشگاه اقدام خواهد شد.
تبصره :در مورد ناشران دارای شخصیت حقوقی ،در صورت عدم وجودحس اب
بانکی ب ه ن ام انتش ارات ،ب ر اس اس شمارهحس اب اعالمی در مف اد وکالتنام ة
رسمی انتشارات اقدام خواهد شد .بدیهی است ه ر ش خص حقیقی ب ا ک د ملّی
مربوط به خود نمیتواند بیش از ی ک وک الت ب رای ارائ ه در نمایش گاه دری افت
کند.
 .5-8درخواست بیش از ی ک دس تگاه ک ارتخوان (متناس ب ب ا م تراژ غرف ه و
فعالیت ناشر) ،صرفا ً از طریق ثبت در سامانه هنگام واری ز وج ه ب رای دری افت
غرفه امکانپذیر است و پذیرش درخواست دستگاه کارتخوان در ایام برگزاری
نمایشگاه ،مشروط به امکان اق دام از س وی بان ک عام ل ،واری ز وج ه مرب وط
بهحساب اعالمشده و تأیید مدیر کمیته ناشران داخلی است.
 .6-8هر نوع اقدام یا مشارکت و همکاری در سوءاستفاده از یارانه خرید کت اب
و موارد مغاير با اهداف فرهنگي تعیینش ده در مق ررات باش د ،ازجمل ه تواف ق
برای خرید صوری کتاب و دریافت وجه بن اعتباری بدون فروش و تحویل كت اب
و  ...ممنوع و مستوجب اِعمال حداکثر مجازات پیشبینیش ده در دس تورالعمل
رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.
 .7-8انتقال و جابهجایی دستگاه کارتخوان به خارج از غرفه ،مجاز نیست.
 .9ضوابط اجرايي فعاليت غرفهداران
 .1-9رع ايت حج اب و ش ئون اس المي از س وي ناش ران و عوام ل ایش ان در
نمایشگاه الزامي است.
 .2-9استفاده و نصب هرگونه پوستر یا تصاویری که محتوای آن مغایر با شئون
و ارزشهای اسالمی و موازین شرع باشد ،ممنوع است.
 .3-9ناش ران مل زم ب ه تحوي ل گ رفتن غرف ه ت ا  48س اعت قب ل از افتت اح
نمايشگاه و چيدمان بهموقع غرفه در زمان افتتاحیه نمايشگاه هستند.
 .4-9حض ور م دیر مع رفیش ده ي ا جانش ين وی در غرف ه ،در س اعات ک اری
نمایشگاه الزامی است.
 .5-9س اعت ك ار نمايش گاه ب راي بازديدكنن دگان و غرف ه داران توس ط س تاد
نمايش گاه اعالم خواه د ش د .حض ور بهموق ع ب رای بازگش ایی غرف ه و تخلی ه
سالنها در زمان پايان ساعت ک ار نمايش گاه ،ال زامي اس ت .در ص ورت ع دم
حضور در زمان مقرر ،مسؤوليت هرگونه خسارت و ح وادث احتم الي ب ر عه ده
مسئول غرفه است.
 .6-9ساعت انتقال کتاب در ایام برگزاری نمایش گاه همهروزه از س اعت هفت
تا نه است و در زم انهای قب ل و بع د از س اعت تعیینش ده از ت ردد خودروه ای
حمل کتاب جلوگیری خواهد شد.
 .7-9ورود و خروج كتاب و س اير تجه يزات از کلی ه س النها ،من وط ب ه اج ازه
مدير سالن است.
 .8-9نصب و الصاق كارت شناسايي ب راي غ رفهداران در ط ول س اعات ک ار
نمايشگاه ،الزامي است .سقف ميزان مجاز حضور افراد و ص دور ک ارت ،ب رای
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غرفههای  9متری یک نفر و برای غرفههای  12متری دو نف00ر متص00دي و از 12
متر به باال مطابق دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا ،خواهد بود.
 .9-9نگهداري ،فروش و نمايش كتاب ،مختص به فضاي غرفه است و هرگون ه
تع رض ب ه فض اي خ ارج از غرف ه (راهروه ا ،مس يرهاي اض طراري ،اط راف و
فضاي پشت غرفهها) و نیز تصرف غیرمجازِ فضای نمایشگاهی (مازاد ب ر م تراژ
تخصیصی) ،استفاده از دیوارههای جانبي بيرون از غرفهها و ديوار س الن ،ب رهم
زدن نظم عمومي در غرفه و سالن (ايجاد راهبندان در راهروهاي س الن و  )...و
ايجاد مزاحمتهاي صوتي براي غرفههاي مجاور ،موجب طرح م راتب در ه یئت
رسیدگی به تخلفات نمایشگاه است.
 .10-9ساختوساز غيرمجاز و ب دون اخ ذ مج وز در غرف ه و همچ نين هرگون ه
تجميع غرفههاي همجوار ک ه ب راي دري افت آنه ا بهص ورت جداگان ه ثبتن ام و
درخواست شده( ،حتی در ص ورت قرارگ یری الفب ایی در کن ار یک دیگر) در هیچ
شرایطی مجاز نیست.
 .11-9بهمنظور يکسانسازي نم ا و کتیب ه س ر درِ غرفهه ا ،طرحه اي واح دي
اجرا میشود و غرفهها بر اس اس ن ام و مشخص ات متقاض ي من درج در پروان ه
نشر (بدون لحاظ پیشوندهایی نظ یر موسس ه ،ش رکت ،نش ر ،انتش ارات و )...
نامگذاري و جانمایی خواهند شد .بديهي اس ت هرگون ه تغي ير ن ام و اس تفاده از
پسوند و پيشوندهايي كه نام غرفه را مخدوش و ماهيت آن را به ه ر نح و تغي ير
دهد ،ممنوع است و الزم است غرفهداران از نص ب هرگون ه نوش ته و ي ا ط رح
جداگانه خودداري نمايند.
 .12-9هرگون ه تغی یر اطالع ات و مخ دوش ک ردن تابلوه ای اطالعرس انی و
راهنمای سالنها و راهروها ممنوع است.
ً
 .13-9استعمال دخانيات در کلیه سالنهاي نمايشگاه اکیدا ممنوع است.
 .14-9تهيه يک دستگاه کپسول اطفاء حریق (كپسول  co2يا آب و گاز) ب ه ازای
هر  9مترمربع غرفه ،الزامي است.
 .15-9هرگونه سیمکشی و اخذ انشعاب فرعي برق ب راي مص ارف متفرق ه و
بدون هماهنگي با بخشهای اجرايي و پش تيباني و همچ نین اس تفاده از هرگون ه
بخاریبرقی ،کتري برقي و استفاده از منابع روباز حرارتي و پختوپز در غرفهها
و ق رار دادن م واد قاب ل اش تعال و اض افي ب ر روي س يمهاي ب رق ،نگه داري
مايعات قابل اشتعال در سالنهاي نمايشگاه و ن یز اس تقرار كت اب ،تجه یزات و
ضايعات در نزديكي تابلوهاي برق اكيدا ً ممن وع اس ت .مس ؤوليت ب روز هرگون ه
حادثه ناشي از انشعاب غيرمج از و ج بران خس ارات احتم الی ،ب ر عه ده م دير
غرفه خواهد بود.
 .16-9حفظ و نگه داري تجه یزات و غرفهه اي تح ويلي ،ب ر عه ده غ رفهداران
است .همچنین الزم است قفسهها ،تابلوها ،تجهيزات و ساير عناصر غيرسازهاي
در جاي خود تثبيت شوند تا از سقوط احتمالي آنها جلوگيري ش ود .در ص ورت
وارد آم دن هرگون ه خس ارت و اس تفاده ناص حيح ،ش ركتكنندگان موظ ف ب ه
جبران خسارت مطابق نظر ستاد نمایشگاه خواهند بود.
 .17-9مسؤوليت حفاظت از وجه نق د و تم امی وس ایل موج ود در غرف ه ،ب ر
عهده مسئول غرفه است.
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 .18-9نظافت داخل غرفهها ب ر عه ده غ رفهداران اس ت و شايس ته اس ت در
حفظ نظافت كلي نمايشگاه و آراستگی غرفه خود كوشا باشند.
 .19-9بهمنظور حفظ انضباط محيط و زيبايي بصری نمايشگاه ،ساخت غرف ه
در چهارچوب شرايط ذيل مجاز است:
 طرح ساخت غرفههای خودساز به همراه جزییات آن بایستی قبل از اجرا
به تأیید ستاد برسد.
 حداكثر ارتفاع مجاز غرفهسازي براي غرفههاي خودساز ،سه متر و ب دون
تماس با سقفها و ديوارهها و با رعايت فاصله ايمن است؛
 ساخت غرفههاي خودساز در دو طبقه در فضاي نمايشگاهي مجاز نيست؛
 در طراحي غرفههاي خودساز ،رعايت استانداردها و الزامات نمايش گاهي
مانند عدم تماس با ديوارههاي موقت ،راهروها ،استفاده از مواد مناسب،
جمعآوري ضايعات و پاکسازي بهموقع محيط پس از پايان كار نمايشگاه،
الزامي است؛
 ساخت غرفههاي خودساز با مصالح ساختماني (آجر ،سيمان ،شيشه ،آهن
و  )...در سالنهاي نمايشگاهي مجاز نيست.
 نصب و جانم ایی کتیب ه و ش ماره غرف ه در غرفهه ای خودس از در مک ان
مناسب و قابلرؤیت الزامی است.
 حداکثر سطح قابلاس تفاده از دی واره ب رای نص ب نمایش گر ی ا محت وای
تبلیغی در دیواره بیرونی غرفه خودساز (تا ارتفاع مجاز س ه م تر) مع ادل
 30درص د تع یین میش ود و بیش از آن مس تلزم کس ب مج وز از س تاد
نمایشگاه و پرداخت تعرفه است.
 ط راحی و غ رفهآرایی غرفهه ای خودس از بای د متع ارف باش د و فض ای
غیرقابلدسترس و خارج از دید ناظران نباید اجرا و ساخته شود.
 ض وابط کرون ایی مط ابق ش یوهنامه ابالغی س تاد ملی مقابل ه ب ا کرون ا
خواهد بود و ناش ران مل زم ب ه تأیی د و رع ایت آن هس تند (متعاقب ا ً اعالم
میشود).
 .10فعاليتهاي فرهنگی
 .1-10انجام هرگونه فعاليت فرهنگی اعم از فعالیتهای مرتبط با کتاب مانن د
جشن رونمایی و امضا ،دعوت از نویس ندگان و شخص یتها ،نشس تها و  ...در
داخ ل غرف ه و بخشه ای مرب وط من وط به اخ ذ مج وز از کمیت ه فعالیته ای
فرهنگی است.
 .2-10الزم اس ت مشخص ات هري ك از برنامهه ا ش امل عن وان برنام ه ،ن ام
سخنران يا مدعو ،تاريخ ،ساعت ،ب رآورد تع داد ش ركتكنندگان و مح ل اج راي
برنامه ،قبال ً در سامانه ثبت و به کمیته فعالیتهای فرهنگی اعالم و ارائه شود.
 .3-10رع ايت كام ل مق ررات مرب وط و جلوگ يري از ایج اد م زاحمت ب رای
دیگران ،انسداد مسیر و اخالل در نظم عمومي حاكم بر س الن ،در ط ول م دت
اجراي برنامه ضروري است.
 .4-10مسؤوليت محتواي برنامههاي داخل غرفه بر عهده برگزاركننده است و
س تاد نمایش گاه مس ؤوليتي در م ورد محت واي برنامهه ا و تخلف ات احتم الي و
پاسخگويي در قبال دستگاههاي نظارتي ندارد و برگزارکنن ده شخص ا ً مس ئول و
پاسخگو خواهد بود.
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 .5-10براي انجام هماهنگي و دري افت مج وز اج راي برنامهه ا و فعاليته اي
فرهنگی در سالنهای تحت نظر کمیته مربوط ضرورت دارد ناشران درخواس ت
خود را طبق جدول زمانی اعالمشده در سامانه ثبت و به کمیته یادش ده ارس ال
کنن د .این کميت ه بهتناس ب اه داف ،برنامهه ا و امکان ات خ ود ،در خص وص
تقاضاهاي رسيده اتخاذ تصميم خواهد کرد.
 .11تبليغات
ً
 .1-11فضاي تبليغاتي غرفهداران صرفا محدود ب ه داخ ل غرف ه خ ود اس ت و
ناشران مجازند با روش مناسب نسبت ب ه ط راحي و ت زيين غرف ه خ ود اق دام
كنند( .ارتفاع غرفه در اختيار غرفهداران ،حداكثر سه متر است).
 .2-11انج ام هرگون ه تبليغ ات در خ ارج از غرف ه (درون و ب یرون س النهای
نمایشگاهی) ،صرفا ً منوط ب ه كس ب مج وز اس ت و در ص ورت مش اهده تبلي غ
غيرمجاز ،از انجام آن جلوگ يري خواه د ش د .غ رفهداراني ك ه تماي ل ب ه انج ام
ی ط رف ق رارداد ب ا س تاد
فعالیتهای تبليغی دارند ،الزم است از طری ق مج ر ِ
نمايشگاه اقدام نمايند.
 .3-11توزيع تراكت ،ساك دستي آرمدار ،جدول ،ك ارت وي زيت ،ل وح فش رده،
جورچين ،کارتپستال و بازيهاي علمي به شكل تبليغاتي و كاالهاي مشابه و نیز
نصب هرگونه ب نر ،ب الن ،بروش ور ،برچس ب ،پوس تر و ديگ ر اقالم تبليغ اتي در
خارج از غرفه ،صرفا ً با اخذ مجوز از ستاد نمایشگاه امکانپذير است.
 .4-11تبلیغ وبگاه یا برنامههای کاربردی (اپلیکیش نها) عرض ه کت اب در درون
غرفه ،تنها برای ناشرانی مجاز است که محتوای وبگاه یا برنامه ک اربردی ن اظر
به کتابهای منتشرشده همان ناشر باشد.
 .5-11نصب استندهاي تبليغاتي و مسدود کردن مس ير بازديدكنن دگان ،ممن وع
است.

 .12تخلفات
ارتكاب هر يك از موارد زير در بخش ناشران داخلي نمايشگاه ،تخلف محس وب
ميشود و مراتب در «هیئت رسیدگی ب ه تخلف ات نمایش گاه» ،م ورد رس یدگی
قرار خواهد گرفت:
 .1-12واگذاري و اجاره غرفه به غير به هر شکل؛
 .2-12پیشفروش کتاب؛
 .3-12ارائه کتابهای ذيل در نمايشگاه:
ال ف .کتابه ای فاق د مج وز و اعالم وص ول از وزارت فرهن گ و ارش اد
اسالمي؛
ب .کتابهای بدون شناسنامه؛
ج .كتابهاي ساير ناشران؛
د .کتابهای غ یر مرتب ط ب ا موض وع س الن ب رخالف م وارد مص رح در این
شیوهنامه؛
ه .کتابهای افست برخالف موارد مشخصشده؛
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و .کتابهایی که بهصورت متقلبانه و غیرمجاز تکثیر و منتشرشده باشد؛
ز .کتابهایی که بيش از  4سال از تاريخ انتشار آنها گذشته است؛
ح .کتابهای ناشرانی که بهموجب رأی هیئت رسیدگی به تخلفات از حضور
در نمایشگاه محروم شدهاند.
 .4-12نمایش و فروش وسايل غير از كتاب مانند پوستر ،لوح فشرده یا لوازم
و تجه یزات ذخ یره اطالع ات ،محص والت ص رفا ً ص وتی (از قبی ل آلبومه ای
موسیقی ،س خنرانی و  ،)...محص والت ص رفا ً تص ویری (از قبی ل فیلمه ا ،ن وار
ضبطشده سخنرانی و  ،)...انواع نرمافزار ،كارت تبريك ،نوشتافزار ،جورچين،
عروسك و اسباببازي؛
 .5-12تبلیغ غیر مرتبط و تبلیغ در خصوص تبدیل مقاله ،ج زوه و پایاننام ه ب ه
کتاب در نمايشگاه که مصداق کتابسازی باشد؛
 .6-12عدم تهيه و نگهداري فهرست کتب قابلعرضه در غرف ه خ ود (مط ابق
اطالعات درجشده در سامانه ثبتنام) براي ارائه به ناظران؛
 .7-12ع دم انطب اق کلی عن اوین کتابه ای موج ود در غرف ه ب ا فهرس ت
اعالمشده در سامانه و عدم ارائه کتابهایی که ناشر عرضه آنها را در س امانه
ثبتنام اعالم کرده است؛
 .8-12عدم بهروزرسانی اطالعات کتابهای قابلعرضه در س امانه نمایش گاه،
ارائه اطالعات غیرواقعی ،نادرست و ناقص در اسناد ثبتنام؛
 .9-12عدم رعايت حجاب و شئون اسالمي توسط کارکنان غرفه؛
 .10-12عدم رعایت موارد ایمنی مندرج در ضوابط و یا تجهيز غرفه به كپسول
اطفاي حريق؛
 .11-12تأخير در بازگشايي و تعجيل در تعطيلي غرفه؛
 .12-12اجراي فعاليت فرهنگی بدون هماهنگي با مراجع تعیینشده؛
 .13-12ب رهم زدن نظم عم ومي در غرف ه و س الن (ايج اد راهبن دان در
راهروهاي سالن و .)...
 .14-12تبليغات غيرمجاز ،گمراهکننده و خارج از ضوابط تعيينشده؛
 .15-12ايجاد مزاحمت صوتي براي غرفههاي مجاور؛
 .16-12ع دم حض ور مس ئول ي ا جانش ين مس ئول در غرف ه ی ا حض ور اف راد
غيرمسئول در داخل غرفه؛
 .17-12عدم الصاق كارت شناسايي توسط کارکنان غرفهها؛
 .18-12تعرض به فضاي خارج از غرفه (غرفههای جانبی ،راهروها ،مس يرهاي
اض طراري ،اط راف و فض اي پش ت غرفهه ا) و ن یز تص رف غیرمج از فض ای
نمایشگاهی مازاد بر متراژ تخصیصی؛
 .19-12ساختوساز غيرمجاز و ب دون اخ ذ مج وز در غرف ه و همچ نین تجمی ع
غرفههای همجوار و مستقل؛
 .20-12عدم رعايت تذكرات ق انوني از س وي مس ؤولين و ن اظران مرب وط و
عدم همکاری در امضای صورتجلسه نظارتی؛
 .21-12تحويل نگرفتن غرفه ت ا دو روز قب ل از افتتاحی ه نمايش گاه و ي ا ع دم
چيدمان بهموقع غرفه در زمان بازگشايي و افتتاح نمايشگاه و ن یز ع دم حض ور
در نمایشگاه و انصراف برخالف ضوابط مربوط؛
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 .22-12استنکاف از دریافت احکام و مکاتب ات ابالغی هیئته ای رس یدگی ب ه
تخلفات؛
 .23-12عدم رعایت ضوابط بهداشتی و دستورالعملهای ستاد مقابله با کرونا؛
 .24-12عدم رعايت دستورالعملها و ضوابط حضور ناشران در نمایشگاه.
 .25-12رسیدگی و برخورد با هرگونه تخلف که در این آییننامه پیشبینینشده
است به تشخیص ستاد نمایشگاه خواهد بود.
 .13مقررات فروش در شکل مجازی
 .1-13در نمایشگاه سی و سوم صرفا ً آثاری اج ازۀ ف روش دارن د ک ه از حیث
زم انی ش رایط الزم در تبص ره  3بن د ی ک را اح راز نم وده و دارای مج وز از
معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشند.
 .2-13میزان حمایت از هزینهه ای پس تی از س وی مع اونت ف رهنگی تع یین و
ابالغ خواهد شد و ناشران بهمنظور بهرهمندی از خدمات وی ژۀ «س امانۀ پس ت
کتاب» میبایست در این سامانه عضو شوند.
تبصره :ارسال کتاب برای خریدار رایگان اس ت و خری دار هیچ ه زینهای غ یر از
بهای کتاب پرداخت نخواهد کرد.
 .3-13ضرورت دارد هر ناش ر ب رای اداره پن ل ف روش خ ود و پاس خگویی ب ه
مخاطبان و تماسگیرندگان ،متناسب با تعداد کتابهایی که عرضه نموده اس ت،
بهص ورت برخ ط از ی ك ی ا چن د متص دی اس تفاده کن د .س اعت پاس خگویی در
ضوابط اجرایی تعیینشده است.
تبصره :ثبت اطالع ات ح داقل ی ك نف ر بهعن وان متص دی پن ل و ف رد پاس خگو
(غیرمشترک با غرفه دار شکل فیزیکی) در فرم مربوطه الزامی است.
 .4-13ناشران ملزماند نشانی دقیق ،کد پستی و کد اقتصادی خود را در تم ام
مراحل در سامانههای مرتبط درج نمایند.
 .5-13تکمیل فرمهای مربوطه ،بهویژه فرم مربوط به اطالعات حساب بانکی
ناشر الزامی است.

 .14امور مالي در شکل مجازی
 .1-14مبالغ مربوط به فروش کتاب در شکل مج ازی نمایش گاه کت اب بهط ور
متمرکز و از طری ق درگ اه پ رداخت اینترن تی ،ب ه حس اب ب انکی خان ه کت اب و
ادبیات ایران واریز خواهد شد.
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 .2-14ازآنجاکه ارسال کتابهای فروختهشده به عه دۀ ناش ران ش رکتکننده در
نمایش گاه اس ت ،مطالب ات ناش ران تنه ا پس از تع یین تکلی ف تم ام خری دهای
انجامشده از ناشر و اطمینان از وصول کتاب به دست خریدار ،به حساب ناش ر
واریز خواهد شد.
تبصره  :1ضروری است نام صاحب حساب با نام مدیرمسئول انتشارات یکسان
باشد ،در غیر این صورت ارائۀ وکالتنامۀ رسمی ضرورت دارد.
تبصره  :2زمان پیشبینیشده برای فرآین د ص حت س نجی ف روش ،ح داقل 15
روز کاری از زمان اتمام نمایشگاه در نظ ر گرفتهش ده و چنانچ ه در طی زم ان
مقرر ،شکایتی از سوی خریداران نسبت به ناشر واصل نشود ،مراتب بهعن وان
تأیید فرآیند صحت سنجی تلقی میگردد.
تبصره  :3در صورت وصول هرگونه شکایت از ناش ر توس ط خری داران ،پس از
بررسی و احراز تخلف ناشر ،مبلغ معادل مورد شکایت ،از رقم مطالب ات ناش ر
کسر و ماندۀ رقم به حساب ناشر واریز میشود.
 .15ضوابط اجرايي فروش
 .1-15ثبت سفارش در سامانه فروش نمایشگاه ،بهصورت  24ساعته اس ت و
ساعت تحویل و ارسال بستهها به شرکت پست (از طریق سامانه پست کت اب)
نیز از ساعت  8تا  14خواهد بود.
 .2-15ناش ران و متص دیان پن ل ف روش ،بایس تی همهروزه از س اعت  9ت ا
 18پاسخگوی ستاد نمایشگاه و خریداران باشند.
 .3-15مسئولیت تحویل کتاب برابر فاکتور فروش به عهدۀ ناشر است و ناش ر
موظف به نگهداری اوراق فروش ،پس ت ی ا رس ید مرس والت ت ا تسویهحس اب
کامل نزد خود است تا در صورت لزوم به ستاد نمایشگاه ارائه نماید.
 .4-15بستهبندی مناس ب و ارس ال کت ابه ا مط ابق س فارشهای ثبتش ده در
سامانه نمایشگاه به عهده ناشر است.
ی
تبصره  :1ناشر موظف است سفارشهای دریافتی را ح داکثر ت ا ی ك روز ک ار ِ
بعد ثبت و به شرکت پست تحویل دهد.
تبصره  :2ناشران شرکتکننده در ش کل مج ازی نمایش گاه موظ ف ب ه ارس ال
کت اب از طری ق «س00امانه پس00ت کت00اب» ،میباش ند و ض روری اس ت تم امی
کتابهای فروختهشده صرفا ً از همین طریق ارسال شود.
 .5-15فروش کتابهای مجموعهای ،بهصورت تکجلدی ی ا دورهای ب ا ش ابکهای
مخصوص خود و مطابق شناسنامۀ کتاب رعایت دستورالعمل فروش امکانپذیر
است.
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 .6-15ناش ر مل زم ب ه عرض ه کت اب ،ب ر اس اس موج ودی اعالمش ده هنگ ام
ثبتنام در سامانه نمایشگاه است .اعالم غیرواقعی موج ودی از س وی ناش ر از
مصادیق تخلف محسوب میشود.
 .7-15کتابهایی که توسط دو یا چند ناشر بهصورت مشارکتی منتشرش دهاند،
تنها در پنل ناشری قابل فروش است که صاحب شابك کتاب است.
 .8-15لغو سفارش خریدار ب ه ه ر ش کل و دلیلی ممن وع اس ت .درص ورتیکه
کت اب در س ایت موج ود باش د و خری دار آن را س فارش داده و وج ه آن را ن یز
پ رداخت ک رده باش د ،ناش ر مل زم ب ه ارس ال آن اس ت؛
بنابراین ناشر باید تعداد موجودی کتابهای خود را در پنل فروش نمایش گاه بهروز
نگه دارد.
 . 9-15هرگونه توافق شفاهی ،تبادل مالی ،اجبار خریدار برای خری د و دری افت
حض وری و تحمی ل ش رایط خ ارج از این آییننام ه می ان ناش ر و خری دار ،در
خصوص کتابهای عرضهشده در شکل مجازی نمایشگاه ممنوع اس ت و تخل ف
محسوب میشود.
کتاب مندرج در فاکتور صادره ،تخل ف
 .10-15ارسال کتاب مغایر با مشخصات
ِ
محس وب ش ده و موض وع از طری ق ه یئت رس یدگی ب ه تخلف ات نمایش گاه
رسیدگی خواهد شد.
 .11-15با عنایت به لزوم اهتمام کافی در رعایت حفظ حرمت مصحف شریف
و کتابهای قرآنی ،ضروری اس ت دقت الزم در بس تهبندی و ارس ال این آث ار ب ه
عمل آید.
 .12-15ف اکتور اص لی هم ان ف اکتور صادرش ده در س امانه اس ت ک ه پس از
نهایی شدن خرید ،در س ه نس خه ب ا اعتب ار واح د ب رای ناش ر ،خری دار و س تاد
نمایشگاه ،ایجاد خواهد شد .ناشر موظف است فاکتور خریدار را پرینت گرفته،
مهر انتشارات به همراه کتاب ب00رای خری00دار ارس00ال نمای00د .ب00دیهی
پس از ثبت ُ
است درصورتیکه فاکتور خریدار ارسال نشود و خریدار مطالبۀ فاکتور نمای00د،
ناشر ملزم است با هزینه شخص00ی نس00بت ب00ه ارس00ال آن ب00رای خری00دار اق00دام
نماید.

 .13-15درصورتیکه کتابی به دالی ل مختل ف ازجمل ه مش کالت ف نی ،معی وب
بودن ،مغایرت محتوا ،مغایرت عنوان ،مغ ایرت ناش ر ،مس تعمل ب ودن ( دس ت
دوم) ،عدم تطابق قیمت کتاب با سامانه و نبود فاکتور ،توس ط خری دار مرج وع
شود ،ناشر موظف به جایگزینی آن با نس خۀ س الم اس ت؛ در غ یر این ص ورت
تخلف محسوب خواهد شد.
 .14-15تنها لوح فشرده و وسایل منضم و مرتبط با همان کتاب ،قابلارائ ه در
نمایشگاه است.
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 .15-15در صورت عدم رعایت ض وابط اعالمش ده و ارتک اب هرگون ه تخل ف،
مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه طرح و در مورد آن تص میمگیری
خواهد شد.
 .16-15در حالت بروز هرگونه موارد پیشبینینشده که در این آییننامه مطرح
نشده است ،مراتب توسط ستاد نمایشگاه رسیدگی و تصمیمگیری خواهد شد.
 .16مصادیق تخلفات فروش
انجام هر یك از موارد زیر تخلف محسوب میشود:
 .1-16واگذاری پنل فروش به دیگری.
 .2-16اعالم موجودی کتاب بیشتر از موجودی در دسترس و قابل فروش.
 .3-16ارسال کد مرسوله بدون داش تن موج ودی کت اب ب ه خری دار و هرگون ه
ارتباط مالی با خریدار خارج از سامانه فروش (طبق بند  9ضوابط اجرایی).
تذکر :نظر ب ه اهمیت این موض وع و اختاللی ک ه در رون د برگ زاری نمایش گاه
ایجاد میکند ستاد میتواند بدون طی مراحل هیئت رسیدگی به تخلف ات نس بت
به اعمال تصمیمات زیر تا حصول نتیجۀ بررسی هیئت تخلفات اقدام نماید:
الف) بستن پنل کاربری در صورت سه نوبت تکرار تخلف.
ب) جریمه دو تا چهار برابر مبلغ کتاب ارسال نشده.
ج) ح ذف از لیس ت ناش ران مج از ب رای ش رکت در ن وبت بع دی نمایش گاه
فیزیکی و مجازی ،مستقال ً یا به شکل نمایندگی
 .4-16ارس ال هرگون ه ک اال غ یر از کت ابه ای من درج در ف اکتور در بس تههای
ارسالی.
 .5-16پاسخگو نبودن متصدی پنل به ستاد و خریداران در ساعات مقرر.
 .6-16ارسال نکردن فاکتور ممهور ناشر با کتابهای ارسالی به خریدار.
 .7-16ارسال کتاب خارج از سامانۀ پست کتاب.
 .8-16ارسال نشدن کتابهای فروختهشده در زمان مقرر (یك روز کاری پس
از خرید).
 .9-16ارس ال کتابه ای آس یبدیده و دس تدوم بهنحویک ه خری دار نپ ذیرد
(مشروط به احراز در هیئت بررسی تخلفات).
18

 .10-16فروش کتاب غیر اصل (کتابی که بدون اجازۀ ناشر اصلی انتش اریافته
یا خارج از مبادی صنعت نشر و بهصورت غیرمجاز تولید و چاپشده باشد ی ا ب ا
اثر اصلی مغایرت داشته باشد) .همچنین اگر در عن وان ی ا تص اویر آث ار نم ایش
دادهشده ،نام و نشان ناش ر اص لی درجش ده باش د ولی کت اب فروختهش ده ب ا
نمونۀ اصلی مغایر باشد ،کتاب موردنظر «غیر اصل» شناختهشده و ف روش آن
در نمایشگاه تخلف محسوب میشود.
 .11-16هرگونه توافق شفاهی ،تبادل مالی ،اجبار خریدار برای خرید و دریافت
حضوری و تحمیل شرایط خارج از این آییننامه میان ناشر و خری دار در خص وص
کتابهای عرضهشده در شکل مجازی نمایشگاه ممنوع اس ت و تخل ف محس وب
میشود.
 .12-16رسیدگی و برخورد با هرگونه تخلف که در این آییننامه پیشبینینشده
است به تشخیص ستاد نمایشگاه خواهد بود.
این ضوابط در 16بند  143ماده و  43تبصره در ت00اریخ 01/1401/...
به تأیید «رئیس نمایشگاه و معاون امور فرهنگی وزارت فرهن00گ و
ارشاد اسالمی» رسیده و از همان تاریخ قابلاجرا است.
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