ضوابط حضور ناشران دیجیتال
در سی و سومین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران

ناشر محترم!
لطفاً مجموعه ضوابط حضور در سی و سومین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران را بهدقت مطالعه و با
آگاهی كامل نسبت به تكمیل فرم ثبتنام و مهر و امضاي آن اقدام فرمایید.

اظهار بیاطالعی از ضوابط ،موجب سلب مسؤولیت از شما نخواهد بود.
با توجه به برگزاری سالیانه نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران توسط معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
.حضور و ثبتنام تمامی ناشـران داخلی در ایـن رویـداد بـزرگ فرهنگـی ،مطابق این شیوهنامه انجام خواهد پذیرفت
بخشهای مختلف مربوط به ناشران داخلی در نمایشگاه ،عبارت است از:





الف) بخش ناشران عمومی؛
ب) بخش ناشران کودک و نوجوان؛
ج) بخش ناشران دانشگاهی؛
د) بخش ناشران آموزشی.

متقاضـیان الزم اسـت بـا توجـه بـه نـوع فعالیـت خـود ،در هریـك از بخشهای مـذکور ثبـتنـام کننـد.

 .1شرایط ثبتنام ناشران دیجیتال:
 1-1ناشران دیجیتال سراسر کشور اعم از خصوصی و غیرخصوصی که دارای پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ار شاد
ا سالمی با شند و شرایط ثبت نام را احراز نمایند ،به تفكیك هر حوزه میتوانند طبق زمانبندی اعالم شده تو سط کمیته
ناشران داخلی ،در نمایشگاه ثبت نام نمایند.
تب صره  :1کمیته نا شران داخلی ،از پذیرش هرگونه تقا ضا پس از انق ضای مهلت اعالم شده ثبتنام معذورا ست و ستاد
نمای شگاه هیچ تعهدی از حیث واگذاری غرفه در قبال نا شرانی که در زمان ثبتنام اطالعات نادر ست یا ناقص ارائه داده یا
مدارک خود را بعد از اتمام مهلت ثبتنام تحویل دهند ،نخواهد داشت.

تبصررره  :2زمان شــروع و پایان ثبت نام ناشــران داخلی در اهاراوب زمانبندی کلی نمایشــگاه و مصــوبات شــورای
برنامهریزی ،با تشــخیص کمیته ناشــران داخلی ،و تمدید این مهلت هم با پیشــنهاد کمیته یادشــده و تویید معاون اجرایی
نمایشگاه خواهد بود.
 2-1مبنای ثبت نام برای ناشران عالوه بر دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،بر اساس محتوای
دیجیتال منتشرشده ،به شرح زیر است:


ناشران محتوای دیجیتال با حداقل  1عنوان محتوا ؛

تبصره  :3آن دسته از ناشرانی که شرایط ثبتنام ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوین منتشره را احراز نمینمایند ،میتوانند نسبت
به ثبتنام موقت اقدام کنند .درخواست این دسته از ناشران در کارگروه تخصصی مرتبط (متشكل از نماینده تشكل مجری،
نماینده کمیته ناشران داخلی و نماینده شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه) موردبررسی واقع خواهد شد و نظر کارگروه یادشده
مالک عمل جهت تخصیص غرفه خواهد بود.
تبصرره  :4کتابهای دیجیتال و صــورتهای جدید کتاب نیز مشــابه کتابهای ااپی در شــاخصهای تعیین متراژ غرفه
ناشران شرکتکننده لحاظ خواهد شد.
تب صره  :5مالک ثبتنام قطعی ،ورود اطالعات کامل آثار دیجیتال قابلعر ضه در نمای شگاه و ارائه و یا ار سال ا سناد و
مدارک موردنیاز و واریز وجه مربوط و دریافت توییدیه است.
 3-1نا شری که شرایط ثبتنام را احراز کند ،میتواند حداکثر نمایندگی  4نا شر دیگر را اخذ نماید که میباید به صورت
مشترک کاربرگ مربوط به نمایندگی را تكمیل ،ممهور و در موعد مقرر ارائه نمایند.
تبصره  :7ناشر واگذارکننده نمایندگی ،موظف است قبل از ارائه یا تحویل آثار به ناشر اصلی ،فرم نمایندگی را تكمیل و در
زمان ثبتنام تحویل نماید.
تبصره  :8تعداد عناوین منتشرشده ،هیچگونه امتیازی در تخصیص متراژ اضافی برای ناشر نمایندگیپذیر ندارد.
تبصره  :9عرضه محتوای دیجیتال سایر ناشران بدون داشتن نمایندگی ،ممنوع است.
تبصره  :10ناشرانی که خود در نمایشگاه شرکت کردهاند ،نمیتوانند به ناشر دیگری نمایندگی بدهند.
تبصره  :11تشكلها ،نهادهای دولتی و تعاونیهای نشر ،فقط مجاز به عرضه و فروش محتوای دیجیتال ناشرانی هستند
که در نمایشگاه حضور ندارند.

تبصــره :12ناشــران میتوانند نمایندگی فروش محتوای دیجیتال مؤلفانی را که ناشــر آثار خود هســتند ،پس از اخذ موافقت
کمیته ناشران داخلی بپذیرند .مؤلف مجاز به اعطای نمایندگی عرضه اثر به بیش از یك ناشر نیست.
 -4-1ناشران شرکتکننده ،باید محتوای دیجیتال خود را با رعایت کف و سقف تخفیف تعیین شده (حداقل با  ٪10و حداکثر
با  ٪30تخفیف) و در صورت درخوا ست خریدار با صدور فاکتور خرید ممهور به مهر نا شر صاحب غرفه به خریداران عر ضه
نمایند.
 -5-1متقاضیان ثبتنام در نمایشگاه ،عالوه بر التزام به قواعد و مقرراتی نمایشگاه ،متعهد به رعایت دستورالعمل انضباطی
نمایشگاه نیز میباشند.
تبصره :ثبتنام از ناشرانی که دارای سابقه تخلف در نمایشگاههای گذشته هستند ،منوط به بررسی و موافقت کمیته ناشران
داخلی و تویید شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه است.

 .2شرایط حضور در نمایشگاه:
 -1-2ناشران مجاز به واگذاری غرفه به غیر نیستند و برابر مقررات و ضوابط ،با متخلفان برخورد خواهد شد.
 -2-2فروش محتوای دیجیتال غیرمجاز تخلف محســوب میشــود و برابر مقررات و ضــوابط ،با متخلفان برخورد خواهد
شد.
 -3-2رعایت حجاب و شئون اسالمی از سوی غرفهداران الزامی است( .استفاده از لباس اداری مناسب توصیه میشود).
 -4-2هر محتوای دیجیتال صــرفاد در یك غرفه قابلعرضــه اســت و محتوای دیجیتالی که با همكاری اند ناشــر تولید
می شود و نام نا شران همكار در شنا سنامه محتوای دیجیتالی ذکر می شود ،تنها در غرفه نا شری که شنا سه اثر محتوای
دیجیتال به او تعلق دارد قابلعرضه است.
 -5-2تخ صیص متراژ غرفه به هر نا شر در بخشهای مختلف ،بر ا ساس متراژ مفید سالنهای در اختیار و شاخصهایی
همچون شـــمارگان ،تعداد عناوین ،کیفیت آثار از حیث محتوا و دارابودن اولویت های محتوایی مرتبط با ارزش های
اسالمی و فرهنگی جامعه و ارائه آثار برگزیده در جشنوارههای مختلف در نمایشگاه خواهد بود.
 -6-2تعداد افراد مجاز به حضور در غرفه برای صدور کارت به شرح ذیل است:



تا  12متر غرفه ،سه نفر متصدی؛
از  12متر به باال ،به ازای هر سه متر ،یك نفر متصدی.

 .3مدارک موردنیاز براي ثبتنام:
متقا ضیان موظفاند طبق جدول زمانی اعالم شده تو سط کمیته نا شران داخلی نمای شگاه ،ن سبت به ثبت تقا ضای ثبتنام از
طریق سایت ثبتنام و ارائه مدارک موردنیاز به شرح زیر اقدام نمایند.
 -3-1مدارک درخواست ثبتنام شامل:






تكمیل فرم تقاضای ثبتنام؛
تصویر پروانه نشر معتبر که حداقل تا پایان اردیبهشت  1401اعتبار داشته باشد؛
پذیرفتن مجموعه ضــوابط نمایشــگاه (دســتورالعمل انضــباطی ناشــران داخلی ،مقررات حضــور در غرفه ،ضــوابط
درخواست دستگاه کارتخوان ،شرایط تبلیغات در نمایشگاه ،ضوابط فعالیتهای جنبی)؛
تكمیل فرمهای مربوط ازجمله فرم مربوط به دســـتگاه کارتخوان ،فرم مربوط به فعالیتهای جنبی (در صـــورت
تمایل)؛ فرم مربوط به درخواست نیازهای رفاهی (در صورت تمایل)؛

تبصره  :1در صورت ارائه هرگونه اطالعات نادرست از سوی ناشران ،تصمیم الزم طبق مقررات در هیئت رسیدگی به
تخلفات اتخاذ و بر طبق آن اقدام خواهد شد .ضروری است ناشران مدارک کامل ثبتنام و اروراق مربوطه را را در موعد
مقرر تكمیل و ارائه نمایند ،زیرا ثبتنام و شرکت در نمایشگاه با مدارک ناقص مقدور نخواهد بود.

 -1-4مدارک مربوط به نمایندگی شامل:





ارائه فرم اعطای نمایندگی همراه با مشــخصــات کامل (نام مدیرمســئول ،نشــانی و تلفن) با مهر و امضــای ناشــر
واگذارکننده؛
تصویر پروانه نشر معتبر ناشر واگذارکننده؛
فهرست محتوای دیجیتال منتشرشده

تبصره :2زمان اعطاء و پذیرش نمایندگی از ناشران ،صرفاد تا پایان مهلت ثبتنام خواهد بود.
 -1-5مدارک مالی:


شامل رسید واریز وجه یا حواله الكترونیكی یا رسید پرداخت نقدی؛

تب صره :3تحویل غرفه به نا شران ثبتنام کننده ،منوط به ارائه برگ ت سویهح ساب و پرداخت کامل وجه اجاره غرفه خواهد
بود.
-1-6مدارک هویتی کارکنان غرفه:




ارائه فایل عكس جدید  3×4کارکنان بهمنظور صدور کارت عكسدار؛
ارائه فایل اسكن کارت ملی کارکنان (مدیر غرفه ،جانشین مدیر و کارکنان غرفه)؛
تكمیل فرم صدور کارت شناسایی افراد موردنظر برای حضور در غرفه.

 .4مبلغ و نحوه پرداخت اجاره غرفه
الزم ا ست نا شران پس از م شخص شدن متراژ تخ صی صی غرفهها ،در زمان تعیین شده کل مبلغ اجاره غرفه را بر ا ساس
جدول زیر به شمارهحسابی که از سوی کمیته ناشران داخلی اعالم خواهد شد ،واریز نمایند:
ردیف
 1تا  9مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
 2از  10مترمربع تا  24مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی

شرح قیمت هر مترمربع (ریال)

 3از  25مترمربع تا  48مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
 4از  49مترمربع تا  100مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
 5از  101مترمربع تا  200متر به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
 6از  201مترمربع به باال به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
 7تا  9مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی
 8از  10مترمربع تا  24مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی
 9از  25مترمربع تا  48مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی
 10از  49مترمربع تا  100مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی
 11از  101مترمربع تا  200متر به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی
 12از  201مترمربع به باال به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

تبصره  :1فهرست ناشران دولتی و عمومی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم خواهد نمود.
تبصره  :2ناشران خصوصی شهرستانی تا سقف  9مترمربع ،از  %50تخفیف بهرهمند خواهند شد.
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تبصره  :3عدم واریز وجه در موعد مقرر ،بهمنزله انصراف از حضور در نمایشگاه تلقی میشود.

 .5دستورالعمل انضباطی ناشران داخلی
ارتكاب هر یك از موارد زیر در بخش ناشران داخلی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،تخلف محسوب میشود:
 -1-5واگذاری غرفه به غیر.
 -2-5ارائه و فروش محتوای دیجیتال سایر ناشران.
تب صره  :1نا شرانی که در نمای شگاه شرکت کردهاند ،فقط در صورت دا شتن نمایندگی از نا شران غایب در نمای شگاه حق
فروش محتوای دیجیتال آنها را دارند .هر ناشر غایب در نمایشگاه ،میتواند فقط به یك انتشاراتی نمایندگی فروش محتوای
دیجیتال خود را واگذار نماید.
 -3-5ارائه و فروش محتوای دیجیتال ذیل در نمایشگاه:
الف :محتوای دیجیتال فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی (شامل مجوز اولیه و اعالم وصول)؛
ب :محتوای دیجیتال بدون شناسه اثر؛
ج :محتوای دیجیتال غیرمرتبط با موضوع سالن؛
د :فروش کاالی غیر محتوای دیجیتال.
تبصره :2ارائه هر نوع محصول فرهنگی منضم به محتوای دیجیتال  ،مشروط به ارتباط مستقیم آن با محتوای دیجیتال به
تشخیص مدیر بخش ،بالمانع است.
تبصره  :3پیشثبتنام یا ثبتنام هرگونه دوره و کالس آموزشی و مشاوره از قبیل «کنكور ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و
دکتری» و عناوین مشابه در نمایشگاه ممنوع است.
تبصره  :4فروش محتوای دیجیتال کاربردی (داخلی و خارجی) در نمایشگاه ممنوع است.
 -4-5تبلیغات غیرمجاز ،گمراهکننده و خارج از ضوابط تعیینشده در شیوهنامه ثبتنام و شیوهنامه تبلیغات.
 -5-5عدم رعایت حداقل و حداکثر تخفیف تعیینشده در بند  4-1ضوابط.

تبصره  :5در صورت درخواست فاکتور توسط خریدار ،ناشران موظف به صدور فاکتور با درج تخفیف میباشند.
 -6-5ایجاد مزاحمتهای صوتی برای غرفههای مجاور.
-7-5عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و نپذیرفتن بن یا کارت الكترونیكی کتاب.
 -8-5معاوضه بن با وجه نقد یا نقد کردن کارت الكترونیكی بدون فروش کتاب.
 -9-5فروش به قیمت باالتر از پشت جلد یا مخدوش بودن قیمت پشت جلد.
-10-5عدم تجهیز غرفه به کپسول اطفای حریق.
 -11-5عدم حضور مسئول یا جانشین مسئول در غرفه و توخیر در بازگشایی و تعجیل در تعطیلی غرفه.
-12-5اجرای فعالیت جنبی بدون هماهنگی با کمیته ناشران داخلی (طبق دستورالعمل فعالیتهای جنبی).
-13-5برهم زدن نظم عمومی در غرفه و سالن (ایجاد راهبندان در راهروهای سالن و .)...
-14-5عدم رعایت حجاب و شئون اسالمی توسط کارکنان غرفه (استفاده از لباس فرم مناسب توصیه میشود).
 -15-5حضور افراد غیرمسئول در داخل غرفه.
-16-5عدم الصاق کارت شناسایی توسط کارکنان غرفهها.
-17-5ارائه اطالعات نادرست و ناقص در اسناد ثبتنام.
-18-5تعرض بـه فضای خارج از غرفه (محـیط راهروهـا و مسـیرهای اضـطراری و فضای پشـت غرفهها).
-19-5ساختوساز غیرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه.
-20-5عدم رعایت تذکرات قانونی از سوی مسؤولین و ناظران کمیته ناشران داخلی.
-21-5عدم تحویل گرفتن غرفه تا یك روز قبل از نمایشـــگاه و یا عدم ایدمان بهموقع غرفه در زمان بازگشـــایی و افتتاح
نمایشگاه.
-22-5عدم رعایت دستورالعملهای ابالغی از سوی مدیریت بخش و ستاد برگزاری نمایشگاه.

 .6ضوابط و مقررات اجرایی فعالیت غرفهداران
اهم ضوابط و مقررات حضور شرکتکنندگان و فعالیت غرفهها در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،بهقرار زیر است .ضروری
است ناشران و غرفهداران محترم بهدقت تمامی مفاد آن را مطالعه نمایند.
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ساعت کـــار نمایشـــگاه بـــرای بازدیدکننـــدگان ،از ساعت  10تـــا  19است که بنا به تشخیص معاونت اجرایی
نمایشگاه قابلتغییر خواهد بود .ناش ـران و غرف ـهداران بای ـد  30دقیقه قبل از گشایش درب سالن در محل غرفه
حاضر باشند.
ساعت انتقال کتـاب در ایـام برگـزاری نمایشـگاه ،همهروزه از سـاعت  7تـا  9صـبح است و در زمانهای قبـل و
بعد از ساعت تعیینشده از تردد خودروهای حمل کتاب جلوگیری خواهد شد.
تهیه یك عدد کپسول جهـت اطفاء حریق در هـر غرفـه الزامـی اسـت .کپسـول بایـد  CO2یـا آب و گاز باشد.
در غرفههای بیش از  12متر بهتناسب متراژ ،به تعداد کپسول بیشتری نیاز است.
نصب و الصاق کارت شناسایی برای غرفهداران در تمام ساعات کار نمایشگاه ،الزامی است.
اخ ـذ انش ـعاب فرع ـی ب ـرق ب ـرای مص ـارف متفرق ـه و ب ـدون هم ـاهنگی ،اکی ـداد ممنوع است .مسؤولیت ب ـروز
هرگونه حادثه ناشی از انشعاب غیرمجاز به عهده مدیر غرفه خواهد بود.
در صورت مشاهده سیمکشی برق فاقد استاندارد و نامناسب بودن آن ،سریعاد مراتب را به مدیر سالن اطالع دهید.
در صـورت نزدیكـی غرفه به تابلوی برق ،رعایت مـوارد ایمنی نظیر خالی بودن محوطه نزدیك تابلو ،عدم استقرار
کتاب و ضایعات و مواد قابل اشتعال ،ضروری است.
نگهداری مایعات قابل اشتعال در سالنهای نمایشگاه ممنوع است.
استفاده از هرگونه بخـاریبرقـی ،کتری برقی و اسـتفاده از منـابع روبـاز حرارتـی و پختوپز در غرفـههـا ممنـوع
است.
استعمال دخانیات در کلیه سالنهای نمایشگاه ممنوع است.
قرار دادن مواد قابل اشتعال و اضافی بر روی سیمهای برق ممنوع است.
نگهداری و نمایش کتاب مخ ـتص ب ـه فض ـای غرف ـهه ـا ب ـوده و استفاده از مح ـیط راهروه ـا و مس ـیرهای
اضـطراری و پشت دیوارها ممنوع است.
توجه به تذکر کار شنا سان و م سؤولین نمای شگاه جهت بهبود کیفیت نمای شگاه و باال بردن ضریب ایمنی الزامی
است.
حض ـور بهموقع در زم ـان آغ ـاز ب ـه ک ـار نمایش ـگاه و تخلی ـه س ـالنه ـا در زم ـان پای ـان ساعت کار نمایش ـگاه
الزام ـی اس ـت .در صورت عدم حضور در زمان مقرر ،مسؤولیت هرگونه خسارت و حوادث احتمالی به عهده مسئول
غرفه است.
در هنگام بروز حادثه عـالوه بـر حفـظ آرامـش ،مراتب سریعاد بـه مسؤولین سـالن اطـالع داده شـود و از هجوم
به دربهای خروجی پرهیز شود.
در هنگام بروز حادثه الزم است با توجه به عالئم اضطراری و از کوتاهترین مسیر سالن ترک شود.
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ساختوساز غیرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه ممنوع است.
مسؤولیت حفاظت از وجه نقد و سایر وسایل قیمتی در غرفه به عهده مسئول غرفه است.
استفاده از دیوارههای جانبی بیرون از غرفهها و دیوار سالن ممنوع است.
نصب استندهای تبلیغاتی و مسدود کردن مسیر بازدیدکنندگان ممنوع است.
حفظ و نگهداری غرفه هــای تحــویلی ،به عهده غرفــه داران اســت .در صورت وارد آمدن هرگونه خسارت و
استفاده ناصحیح ،شرکتکنندگان موظف به جبران خسارت برابر اعالم نظر کمیته اجرایی خواهند بود.
نظافت داخل غرفه ها به عهده غرفهداران است و شایسته است در نظافت کلی نمایشگاه کوشا باشند.
انجام هرگونـه تبلیغـات محیطـی ،صـرفاد منوط به کسـب مجـوز است و در صـورت مشـاهده تبلیـغ غیـرمجاز ،از
انجام آن جلوگیری خواهد شد.
الزم است کلیه قفسـه هـا ،تابلوهـا ،تجهیـزات و سـایر عناصـر غیـر سازهای در جـای خـود تثبیـت شـود تـا از
س ـقوط احتمالی آنها جل ـوگیری ش ـود؛ در ص ـورت مش ـاهده هرگون ـه نق ـص ،ض ـروری اس ـت مرات ـب ب ـه
مسئولین سـالن اطـالع داده شود.
د ر صــورت استشــمام هــر بــوی غیرعــادی (ســوختگی مــواد شــیمیایی ،دود و  ،)...الزم اســت ســریعاد
مراتــب بــه مسؤولین اطالع داده شود.
رعایت حجاب و شئون اسالمی توسط غرفه داران الزامی است.
نصب دستگاه کارتخوان بهمنظور سـهولت خریـد بازدیدکننـدگان الزامـی اسـت و غرفـهداران موظفاند نسبت به
دریافت و نصب دستگاه کارتخوان اقدام نمایند .عودت سالم دستگاه ضروری است.
تبصره :1استفاده از دستگاه کارتخوان سایر بانكها (غیر از بانك عامل نمایشگاه) مجاز نیست.
نامگذاری غرفهها ،بر اســـاس نـــام و مشخصات متقاضـــی در زمـــان ثبتنام است و توســـط مسئول بخـــش
ثبـتنـام انجام خواهد شد.
ورود و خروج محموله و سایر تجهیزات از کلیه سالنها ،منوط به اجازه مدیر سالن است.
در صورت عـدم رعایـت ضـوابط اعالمشده و ارتكـاب هرگونـه تخلـف ،مراتب در هیئت رسـیدگی بـه تخلفـات
طرح و در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.

 .7شیوهنامه فعالیتهاي جنبی ناشران داخلی
رعایت موارد زیر بهمنظور اجرای برنامهها و فعالیتهای جنبی ناشــران ،اعم از داخل غرفه مربوط و یا ســرای اهلقلم الزامی
است:
 .1اعالم و ارائه م شخ صات هریك از برنامهها شامل :عنوان برنامه ،نام سخنران یا مدعو ،تاریخ ،ساعت ،برآورد تعداد
شرکتکنندگان و محل اجرای برنامه به کمیته ناشران داخلی و کمیته فعالیتهای فرهنگی.
 .2اخذ مجوز الزم از کمیته ناشران داخلی جهت انجام فعالیتهای جنبی در داخل غرفه.

 .3رعایت کامل مقررات مربوطه و جلوگیری از اخالل در نظم عمومی حاکم بر ســـالن ،در طول مدت اجرای برنامه
ضروری است.
 .4مسؤولیت محتوای برنامههای داخل غرفه به عهده برگزارکننده است و کمیته ناشران داخلی مسؤولیتی در مــــورد
محتـوای برنامهها و تخلفات احتمالی و پاسخگویی در قبال دستگاههای نظارتی ندارد و برگزارکننده شخصاد مسئول
و پاسخگو خواهد بود.
تبصره :جهت اجرای برنامهها و فعالیتهای جنبی در سرای اهلقلم ،ضرورت دارد ناشران فرم مربوط را تكمیل نموده و از
طریق کمیته ناشــران داخلی حداکثر تا دو هفته قبل از شــروع نمایشــگاه به کمیته فعالیتهای فرهنگی ارســال و با دریافت
مجوز ،هماهنگی الزم به عملآورند.

 .8شرایط واگذاري دستگاه كارتخوان
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درج اطالعات کامل حساب در فرمهای مربوطه الزامی است.
در روزهای برگزاری نمایشگاه ،اختصاص دستگاه بههیچوجه مقدور نیست.
شمارهحساب اعالمشده ،غیرقابل تغییر است.
در صورت ارائه شمارهحساب اشتباه ،مسئولیت آن بر عهده ناشر است.
ارائه فرم مخدوش و یا خطخورده قابلقبول نیست.

 .9دستورالعمل ساخت غرفه
بهمنظور حفظ انضباط محیط و زیبایی نمایشگاه و یكپاراگی امور تبلیغـــاتی ،غرفـــهداران و ناشـــران صرفاد در اهاراوب
شرایط و ضوابط مندرج ذیل ،مجـاز بـه فعالیـت تبلیغـاتی میباشند.
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حداکثر ارتفاع مجاز غرفهســازی برای غرفههای خودســاز 3 ،متر و بدون تماس با ســقفها و دیوارهها و با رعایت
فاصله ایمن است.
ساخت غرفههای خودساز در  2طبقه در فضای نمایشگاهی مجاز نیست.
در طراحی غرفههای خودساز ،رعایت استاندارد نمایشگاهی مانند عدم تماس با دیوارههای موقت ،راهروها ،استفاده
از مواد مناسب ،جمعآوری ضایعات و پاکسازی بهموقع محیط پس از پایان کار نمایشگاه ،الزامی است.
ساخت غرفههای خودساز با مصالح ساختمانی (آجر ،سیمان ،شیشه ،آهن )...در سالنهای نمایشگاهی مجاز نیست.
فضــای تبلیغاتی غرفهداران صــرفاد محدود به داخل غرفه خود بوده و ناشــران مجازند با روش مناســب نســبت به
طراحی و تزیین غرفه خود اقدام کنند.

 .6ســتاد برگزاری بهمنظور یكســانســازی نما و کتیبه ســردر غرفهها ،طرحهای واحدی را پیشبینی نموده و به اجرا
درمیآورد .بنابراین غرفهداران از نصب هرگونه نوشته و یا طرح جداگانه خودداری نمایند.
 .7عدم رعایت مفاد قانونی و انجام هرگونه تخلف ،موجب رسیدگی موضوع در هیئت رسیدگی به تخلفات خواهد بود.

 .10شرایط تبلیغات
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غرفهدارانی که تمایل به انجام تبلیغات دارنـــد ،الزم است نسبت به اخذ مجـــوز الزم از کمیته تبلیغات و بازرگانی
نمایشگاه اقدام نمایند.
توزیع ساک دستی آرمدار ،جدول ،جوراین و بازیهای علمی به شكل تبلیغاتی و دیگر کاالهای مشابه در خارج از
غرفه ،صرفاد با اخذ مجوز فوق امكانپذیر است.
ن صب و توزیع هرگونه تراکت ،بنر ،بالن ،برو شور ،کارت ویزیت ،برا سب ،لوح ف شرده (غیر از کتاب الكترونیك)،
پوستر ،کارتپستال و دیگر اقالم تبلیغاتی در خارج از غرفه بدون اخذ مجوز یادشده مجاز نیست.
انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی قانونی در خارج از غرفه با اخذ مجوز کمیته پیشگفته بالمانع اسـت .ارتفاع غرفه در
اختیار غرفه داران حداکثر  3متر است.

برگة تقا ضاي ملزومات و نیازهاي رفاهی نا شران در قبال پرداخت وجه سیامین نمای شگاه بینالمللی
كتاب تهران
 1ر نام و نامخانوادگی.......................................................................... :

 2ر نام انتشارات..................................................................... :

 3ر شماره پروانه نشر................................................................... :

 4ر نشانی................................................................................. :

......................................................................................................................

 5ر تلفن و نمابر...................................................................... :

 6ر شركتكننده در بخش :کودک و نوجوان ¨عمومی ¨دانشگاهی ¨پزشكی ،فنی و ¨ ...آموزشی و کمكآموزشی ¨
 7ر ملزومات موردنیاز:

 8ر نیازهاي رفاهی متقاضی:

¨میز تعداد.............:

¨خط تلفن تعداد.............:

¨صندلی تعداد.............:

¨اینترنت تعداد.............:

¨کارت تلفن تعداد.............:

¨مبلمان تعداد.............:

¨کارت مترو تعداد.............:

¨پرده مقابل غرفه تعداد.............:

¨یخچال تعداد.............:

¨آبسردکن تعداد.............:

¨تلویزیون تعداد.............:

¨کفسازی غرفه تعداد.............:

¨سیستم رایانه تعداد.............:

¨متصدی غرفه تعداد.............:

 9ر خدمات قابل انجام در ستاد:









راهاندازی تاکسیسرویس اختصاصی ویژه ناشران و ابوابجمعی
تومین غذای ظهر و یا شب ،پیشبینی عصرانه ،در اختیار قرار دادن آب جوش و اای (بهصورت متمرکز پذیرایی میان وعده) ،توزیع آبمعدنی و آبمیوه
پیشبینی محل اقامت برای ناشران و ابوابجمعی آنان در هتل نزدیك به نمایشگاه و یا نزدیكترین محل
تومین کارگر موردنیاز برای فعالیتهای غیرتخصصی
گلآرایی روزانه غرفهها
پذیرایی ،آمادهسازی و دکوربندی ویژه برای غرفههای خاص با طراحی قبلی
اختصاص انبار برای پذیرش و تحویل بار ناشران بهخصوص شهرستانیها (محدود)
ساخت و اجرای سفارش خاص در غرفههای عمومی مانند اتاق مدیریت و ...

* اقدام برای هریك از بندهای مذکور منوط به درخواســت حداقل  %30از ناشــران شــرکتکننده در نمایشــگاه و در مقابل
پرداخت وجه آن است.
* اجرای کار توسط پیمانكار صورت گرفته و تحویل اقالم در ااراوب عرف و مقررات مجری خواهد بود.
* کمیته رفاهی نمایشگاه صرفاد بر عملكرد مجری نظارت خواهد داشت.

