باسمه تعالی
اطالعیه شماره « »1نمایشگاه مجازی قرآن کریم

به اطالع کلیه ناشران ،مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمات و محصوالت قرآنی و دینی می رساند نخستیی نمایشتااه مجتای قترآن
کریم توسط معاونت قرآن و عیرت ویارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با همکار خانته کیتا و ادبیتات ایتران؛ ای تتاری  11لغایتت 21
اردیبهشت ماه سال جار ( 18تا  28ماه مبارک رمضان) برگزار می شود.
بر ای اساس کلیه میقاضیان؛ که در یکی ای حویه ها مخیلف قرآنی و دینی دارا محصول و یا خدمات اریندها می باشند میتواننتد
ای تاری  23لغایت  27فروردی ماه براساس شرایط و ضوابط ذیل نسبت به ارسال درخواست خود جهت شترکت در نمایشتااه مجتای
قرآن کریم اقدام نمایند.
الف -شرایط و ضوابط ثبت نام «ویژه ناشران کتب دینی و قرآنی»:

 -1ای نمایشااه منحصراً برا عرضه و فروش کیا کاغذ و چاپی است.
 -2مالک ثبت نام و عرضه کیا در ای نمایشااه ،داشی عناوی کیا چاپ شده ای آغای سال  1392تا اسفند  1399می باشد.
 -3در نمایشااه مجای قرآن کریم ،ناشران صرفاً مجای به ارائه کیب با موضوعات دی  -اسالم (رده بند دیویی  )297و دفاع مقدس
می باشند.
 -4ناشران موظف به فروش کیا با  20درصد تخفیف می باشند.
 -5داشی پروانه نشر یا جوای کسب ای اتحادیه

ناشران و کیابفروشان تهران و شهرسیانها (پروانه نشر یا جواز کسب باید تا پایان خرداد ماه

سال جاری معتبر باشد)

 -6مطالعه شیوه نامه حضور ناشران کیب دینی و دفاع مقدس (جهت مشاهده شیوه نامه اینجا را کلیک نمایید)
 -7ثبتنام در بخش فروشااهی نمایشااه مجای قرآن کریم به نشانی اینیرنیی register.tibf.ir
ب -شرایط و ضوابط ثبت نام «ویژه مؤسسات و مراکز قرآنی و دینی»:

 -1امکان ارائه خدمات ممیای و ارینده در عرصه ها آمویش مجای قرآن کریم ،مشاوره دینی ،تولیتد و انیشتار محیواهتا قرآنتی در
قالب نرم افزار ،سایت ،پیام رسان و شبکه ها اجیماعی و  .....توسط مؤسسه میقاضی در بسیر فضا مجای
تذکر مهم :در ای بخش ای نمایشااه ،صرفاً معرفی خدمات و محصوالت دینی و قرآنی انجام می شود و مخاطبان می توانند با مراجعه
به سایت مؤسسه و یا مرکز مورد نظر ،نسبت به دریافت محصول و یا خدمات اقدام نمایند.
 -2داشی مجوی فعالیت معیبر ای دسیااه ،سایمان و یا نهاد ذیصالح
 -3تکمیل فرم ثبتنام جهت شرکت در نمایشااه مجای قرآن کریم (جهت مشاهده فرم ثبت نام ،به سایت معاونت قرآن و عیترت بته
آدرس  qia.farhang.gov.irمراجعه نمایید)
 -4اولویت پذیرش در نمایشااه ،ویژه مؤسسات و مراکز است که خدمات آن ها ،رایاان یا با تخفیف ویژه ارایه شود.
* متقاضیان می توانند در صورت داشتن هر گونه سؤال با شماره  021-91009898از
ساعت  9تا  16تماس حاصل نمایند.
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