
 دی ماه( 03شنبه )برگزاری نخستین نمایشگاه کتاب تهران سه

 

 

نام و آدرس و مشخصات خود را وارد ثبت okfair.irwww.tehranboابتدا در سایت نمایشگاه کتاب به آدرس  .1

 نمایید.

 سبد خرید وارد نمایید.سپس کتابهای مورد نظرتان را در سامانه جستجو و در  .2

افزودن کتاب به سبد خرید، صرفاً به معنای رزرو موقت کتاب است و تا زمانی که مبلغ سفارش پرداخت نشود؛ فرآیند  .0

 خرید تکمیل نخواهد شد.

 هنگام خرید و قبل از پرداخت مبلغ به مشخصات کتاب اعم از عنوان، ناشر، سال نشر، قیمت و... دقت کنید. پس از پرداخت .4

 وجه و تکمیل فرآیند خرید، امکان تغییر یا لغو سفارش وجود ندارد.

به صورت یکطرفه و بدون قابلیت دریافت پیام ارسال  03334141های مربوط به نمایشگاه تهران تنها از طریق شماره پیامک .5

 .شودمی

بر داخل سامانه نمایشگاه مجازی معتهای به منظور رعایت نکات امنیتی، پرداخت وجه و خرید کتاب صرفاً از طریق درگاه .6

و مسئولیت آن بر عهده  ها مجاز نیستاست. هرگونه پرداخت اعم از خرید کتاب یا دریافت مرسوله خارج از این درگاه

 رسانی شود.)پشتیبانی نمایشگاه( اطالع 32121332020باشد. در مواجه با چنین مواردی به شماره خریدار می

ل کتاب توسط ناشر از طریق پست برای خریدار رایگان است و خریدار فقط باید مبلغ نهایی خرید در این نمایشگاه ارسا .7

 ها را طبق سفارش و فاکتور پرداخت کند.کتاب

خریدار موظف به ثبت دقیق نشانی و کدپستی است و مسئولیت هرگونه خطا در نشانی بر عهده خریدار است. برای بازیابی  .0

 مراجعه کنید. http://gnaf.post.ir/portalخدمات الکترونیک شرکت پست به نشانی شماره کدپستی به درگاه 

 داخل هر بسته ارسالی از سوی ناشر یک فاکتور شامل کتابهای خریداری شده قرار دارد. .2

 ماره تماس خریدار ارسال خواهد شد.در صورت ارسال کتاب توسط ناشر از طریق شرکت پست، کد رهگیری به ش .13

http://www.tehranbookfair.ir/
http://gnaf.post.ir/portal


  www.bon.tibf.ir سامانه دریافت بن کتاب:         

  بر اساس اعالم خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در زمینه توزیع بن اعتباری

ابد، بنا بر این یبه کد ملی متقاضیان اختصاص می  «اعتبار خرید»کتاب )بن کتاب( به صورت خرید کتاب، یارانۀ خرید 

 .برای ثبت نام نیاز به واریز وجه نیست

  123درصد، معادل  63هزار تومان است که از این مقدار  233 دانشجویان و طالبسقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای 

هزار تومان سهم معاونت امور فرهنگی وزارت  03درصد، معادل  43ن و طالب است و هزار تومان سهم مشارکت دانشجویا

 فرهنگ و ارشاد اسالمی با مشارکت بانک صادرات ایران است.

  233درصد، معادل  53هزار تومان است که از این مقدار  433 اعضای هیئت علمیسقف یارانه اعتباری خرید کتاب برای 

هزار تومان نیز بر عهده معاونت امور فرهنگی وزارت  233درصد، معادل  53علمی و  هزار تومان سهم عضویت هیئت

 فرهنگ و ارشاد اسالمی است.

 گردد.سهم خریدار از یارانه اعتبار خرید کتاب هنگام خرید کتاب محاسبه و کسر می 

 نی است که زودتر نام با متقاضیابا توجه به بودجه اختصاص یافته و سقف اعتباری تعیین شده برای هر استان، اولویت ثبت

 .نام متقاضیان جدید نخواهد بوداند. بدیهی است پس از تکمیل ظرفیت و اعتبار استان، امکان ثبتنام کردهثبت

 یات ادامه دهید تا عمل "یارانه خرید کتاب روی کد ملی شما شارژ شد": یافت این پیامکدرنام را تا لطفاً فرآیند ثبت

 قطعی و ثبت شود.نام و خرید ثبت

 باشد.هر کد ملی تنها یکبار مجاز به دریافت یارانه خرید کتاب )بن کتاب( می 

 شد.نام کننده )کد ملی خریدار( باشخص ثبت "در اختیار " نام، شماره تلفن همراه باید فعال، در دسترس وهنگام ثبت 

 های تماسراه          

 321-21332020شماره پشتیبانی نمایشگاه:           

 "تماس با ما" ارسال پیام از طریق منوی          
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