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ضوابط حضور ناشران دیجیتال
در سیامین و یکمین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران
( 22-11اردیبهشت )1931
ناشر محترم!
لطفاً مجموعه ضوابط حضور در سیامین نمايشگاه بینالمللی كتاب تهران را بهدقت مطالعه و با آگاهی كامل نسبت
به تكمیل فرم ثبتنام و مهر و امضاي آن اقدام فرمايید.
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 اسالممی،
حضور و ثبتنام تمامی ناشالران داخلی در ایالن رویالداد بالزرگ فرهنگالی ،مطابق این شیوهنامه انجام خواهد پذیرفت.
اظهار بیاطالعی از ضوابط ،موجب سلب مسؤولیت از مديرمسئول نشر نخواهد شد.
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.
ذ) بخش ناشران دیجیتال
متقاضالیان الزم اسالت بالا توجاله باله نالوع فعالیالت خالود ،در هریالك از بخشهای مالذکور ثبالتنالام کننالد.
 .1 شرایط ثبتنام ناشران دیجیتال:
 .1-1ناشران دیجیتال سراسر کشور اعم از خصوصی و غیرخصوصی که دارای پروانه نشر معتبالر از وزارت فرهنالگ و ارشالاد
اسممی باشند و شرایط ثبت نام را احراز نمایند ،به تفكیك هر حوزه میتوانند طبق زمانبنالدی اعالممشالده توسالط
کمیته ناشران داخلی ،در نمایشگاه ثبت نام نمایند.
تبصره  :1کمیته ناشران داخلی ،از پذیرش هرگونه تقاضا پس از انقضای مهلت اعممشده ثبالتنالام معذوراسالت و سالتاد
نمایشگاه هیچ تعهدی از حیث واگذاری غرفه در قبال ناشرانی که در زمان ثبتنام اطمعات نادرست یا ناقص ارائه داده یا
مدارک خود را بعد از اتمام مهلت ثبتنام تحویل دهند ،نخواهد داشت.
تبصره  :2زمان شروع و پایان ثبت نام ناشالران داخلالی در اهالاراوب زمالانبنالدی کلالی نمایشالگاه و مصالوبات شالورای
برنامهریزی ،با تشخیص کمیته ناشران داخلی ،و تمدید این مهلت هم با پیشنهاد کمیتاله یادشالده و تیییالد معالاون اجرایالی
نمایشگاه خواهد بود.
 .1-2مبنای ثبت نام برای ناشران عموه بر دارا بودن پروانه نشر معتبر از وزارت فرهنالگ و ارشالاد اسالممی ،بالر اسالا
محتوای دیجیتال منتشرشده ،به شرح زیر است:
 ناشران محتوای دیجیتال  13 :عنوان محتوا ؛
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تبصره  :9کتابهای دیجیتال و صورتهای جدید کتاب نیز مشابه کتابهای ااپی در شاخصهای تعیین متراژ غرفه
ناشران شرکتکننده لحاظ خواهد شد.
تبصره  :4ممک ثبتنام قطعی ،ورود اطمعات کامل آثار دیجیتال قابلعرضه در نمایشگاه و ارائه و یالا ارسالال اسالناد و
مدارک موردنیاز و واریز وجه مربوط و دریافت تیییدیه است.
تبصره  :5متقاضیان ثبتنام در نمایشگاه ،عموه بر التزام به قواعد و مقرراتی کاله در پالی مالیآیالد ،متعهالد باله رعایالت
دستورالعمل انضباطی نمایشگاه نیز میباشند.
 .1-9ناشری که شرایط ثبتنام را احراز کند ،میتواند حداکثر نمایندگی  4ناشر دیگر را اخذ نماید که میباید بهصورت
مشترک کاربرگ مربوط به نمایندگی را تكمیل ،ممهور و در موعد مقرر ارائه نمایند.
تبصره  :1ناشر واگذارکننده نمایندگی ،موظف است قبل از ارائه یا تحویل آثار به ناشر اصلی ،فرم نمایندگی را تكمیالل و
در زمان ثبتنام تحویل نماید.
تبصره  :2تعداد عناوین منتشرشده ،هیچگونه امتیازی در تخصیص متراژ اضافی برای ناشر نمایندگیپذیر ندارد.
تبصره  :9عرضه محتوای دیجیتال سایر ناشران بدون داشتن نمایندگی ،ممنوع است.
 .1-4آن دسته از ناشرانی که شرایط ثبتنام ازلحاظ دارا بودن تعداد عناوین منتشره را احراز نمالینماینالد ،مالیتواننالد
نسبت به ثبتنام موقت اقدام کنند .درخواست این دسته از ناشران در کارگروه تخصصی مالرتبط ممتشالكل از
نماینده تشكل مجری ،نماینده کمیته ناشران داخلی و نماینده شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه) موردبررسی
واقع خواهد شد و نظر کارگروه یادشده ممک عمل جهت تخصیص غرفه خواهد بود.
تبصره :ثبت نام از ناشرانی که دارای سابقه تخلف در نمایشگاههای گذشته هستند ،منالوط باله بررسالی و موافقالت کمیتاله
ناشران داخلی و تییید شورای نظارت و ارزیابی نمایشگاه است.
 .1-5ناشرانی که خود در نمایشگاه شرکت کردهاند ،نمیتوانند به ناشر دیگری نمایندگی بدهند.
تبصره  :1تشكلها ،نهادهای دولتی و تعاونیهای نشر ،فقط مجاز به عرضه و فروش محتوای دیجیتال ناشالرانی هسالتند
که در نمایشگاه حضور ندارند.
.1-6ناشران شرکتکننده ،باید محتوای دیجیتال خود را با رعایت کف و سقف تخفیف تعیالینشالده محالداقل بالا  ٪13و
حداکثر با  ٪03تخفیف) و در صورت درخواست خریدار با صدور فاکتور خرید ممهور به مهر ناشر صاحب غرفه
به خریداران عرضه نمایند.
 .1-1ناشران میتوانند نمایندگی فروش محتوای دیجیتال مؤلفانی را که ناشر آثار خود هستند ،پس از اخالذ موافقالت
کمیته ناشران داخلی بپذیرند .مؤلف مجاز به اعطای نمایندگی عرضه اثر به بیش از یك ناشر نیست.
 .2شرایط حضور در نمایشگاه:
 .2-1ناشران مجاز به واگذاری غرفه به غیر نیستند و برابر مقررات و ضوابط ،با متخلفان برخورد خواهد شد.
 .2-2فروش محتوای دیجیتال غیرمجاز تخلف محسوب میشود و برابر مقررات و ضوابط ،با متخلفان برخورد خواهالد
شد.

تــــــــــــاريخ:
شماره ثبت رايانه:

شماره فــــــرم:

03-1-0

 .2-9رعایت حجاب و شئون اسممی از سوی غرفهداران الزامی است .ماستفاده از لبا اداری مناسب توصیه میشود).
تبصره :1در صورت فقدان فضای کافی ،غرفه تنها به اولویت انتخاب اول ناشر در برگه تقاضای ثبتنام ،واگالذار خواهالد
شد.
 .2-5هر محتوای دیجیتال صرفاً در یك غرفه قابلعرضه است و محتوای دیجیتالی که با همكاری اند ناشالر تولیالد
میشود و نام ناشران همكار در شناسنامه محتوای دیجیتالی ذکر میشود ،تنها در غرفه ناشری که شناسه اثر
محتوای دیجیتال به او تعلق دارد قابلعرضه است.
 .2-6تخصیص متراژ غرفه به هر ناشر در بخشهای مختلف ،بر اسا متراژ مفید سالنهای در اختیار و شاخصهالایی
همچون شمارگان ،تعداد عناوین ،تعداد صفحات ،کیفیت آثار از حیث محتوا ،تیلیف ،ترجمه و همچنین رعایت
و توجه به ارزش های اسممی و فرهنگی جامعه و آثالار برگزیالده در جشالنوارههالای مختلالف و تیلیفالاتی کاله
آمادهسازی ،بسته بندی و ااپ آنها ویژه ،زمانبر و هزینهبر است ،تعیین خواهد شد.
 .2-3میزان مجاز حضور افراد و صدور کارت به شرح ذیل است:
• تا  12متر غرفه ،سه نفر متصدی؛
• از  12متر به باال ،به ازای هر سه متر ،یك نفر متصدی.
 .9مدارک موردنیاز برای ثبتنام:
متقاضیان موظفاند طبق جدول زمانی اعممشده توسط کمیته ناشران داخلی نمایشگاه ،نسبت به ثبت تقاضای ثبتنالام از
طریق سایت ثبتنام و ارائه مدارک موردنیاز به شرح زیر اقدام نمایند.
 .9-1مدارک درخواست ثبتنام شامل:
 تكمیل فرم تقاضای ثبتنام؛ تصالالالالالالالالویر پروانالالالالالالالاله نشالالالالالالالالر معتبالالالالالالالالر کالالالالالالالاله حالالالالالالالالداقل تالالالالالالالالا پایالالالالالالالالاناردیبهشت  79اعتبار داشته باشد؛
 پذیرفتن مجموعه ضوابط نمایشگاه مدستورالعمل انضباطی ناشران داخلی ،مقالررات حضالور در غرفاله ،ضالوابطدرخواست دستگاه کارتخوان ،شرایط تبلیغات در نمایشگاه ،ضوابط فعالیتهای جنبی)؛
 تكمیل فرمهای مربوط ازجمله فرم مربوط به دستگاه کارتخوان ،فرم مربوط به فعالیتهای جنبی مدر صالورتتمایل)؛ فرم مربوط به درخواست نیازهای رفاهی مدر صورت تمایل)؛
 .9-2مدارک مربوط به نمایندگی شامل:
 ارائه فرم اعطای نمایندگی همراه با مشخصات کامل منام مدیرمسئول ،نشانی و تلفن) با مهالر و امضالای ناشالرواگذارکننده؛
 تصویر پروانه نشر معتبر ناشر واگذارکننده؛ فهرست محتوای دیجیتال منتشرشدهتبصره :زمان اعطاء و پذیرش نمایندگی از ناشران ،صرفاً تا پایان مهلت ثبتنام خواهد بود.
 .9-9مدارک مالی:
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 شامل رسید واریز وجه یا حواله الكترونیكی یا رسید پرداخت نقدی؛تبصره :تحویل غرفه به ناشران ثبتنام کننده ،منوط به ارائه برگ تسویهحساب و پرداخت کامل وجه اجاره غرفه
خواهد بود.
 .9-5مدارک هویتی کارکنان غرفه:
 ارائه فایل عكس جدید  0×4کارکنان بهمنظور صدور کارت عكسدار؛ ارائه فایل اسكن کارت ملی کارکنان ممدیر غرفه ،جانشین مدیر و کارکنان غرفه)؛ تكمیل فرم صدور کارت شناسایی افراد موردنظر برای حضور در غرفه.تبصره  :1تكمیل تمامی اوراق ثبت نام که به همراه ضوابط حضور در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ارائه میشالود،
الزامی است.
تبصره  :2در صورت ارائه هرگونه اطمعات 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 را در موعد مقرر ارائه نماینالد،
زیرا ثبتنام و شرکت در نمایشگاه با مدارک ناقص مقدور نخواهد بود.
 .4 مبلغ و نحوه پرداخت اجاره غرفه
الزم است ناشران پس از مشخص شدن متراژ تخصیصی غرفهها ،در زمان تعیینشده کل مبلغ اجاره غرفه را بر اسا جدول زیر باله
شمارهحسابی که از سوی کمیته ناشران داخلی اعمم خواهد شد ،واریز نمایند:
ردیف
1
2
0
4
0
6
9
4
7
13
11
12

شرح
تا  7مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
از  13مترمربع تا  24مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
از  20مترمربع تا  44مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
از  47مترمربع تا  133مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
از  131مترمربع تا  233متر به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
از  231مترمربع به باال به ازای هر مترمربع برای ناشران خصوصی
تا  7مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی
از  13مترمربع تا  24مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی
از  20مترمربع تا  44مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی
از  47مترمربع تا  133مترمربع به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی
از  131مترمربع تا  233متر به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی
از  231مترمربع به باال به ازای هر مترمربع برای ناشران غیرخصوصی

تبصره  :1فهرست ناشران دولتی و عمومی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسممی اعمم خواهد نمود.
تبصره  :2ناشران خصوصی شهرستانی تا سقف  10مترمربع ،از  %03تخفیف بهرهمند خواهند شد.
تبصره  :9عدم واریز وجه در موعد مقرر ،بهمنزله انصراف از حضور در نمایشگاه تلقی میشود.

قیمت هر مترمربع مریال)
433،333
003،333
433،333
1،133،333
1،433،333
1،433،333
903،333
733،333
1،033،333
1،033،333
2،333،333
2،033،333
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 .5 دستورالعمل انضباطی ناشران داخلی
ارتكاب هر یك از موارد زیر در بخش ناشران داخلی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران ،تخلف محسوب میشود:
 .0-1واگذاری غرفه به غیر.
 .0-2ارائه و فروش محتوای دیجیتال سایر ناشران.
تبصره  :1ناشرانی که در نمایشگاه شرکت کردهاند ،فقط در صورت داشتن نمایندگی از ناشران غایب در نمایشگاه حق فروش
محتوای دیجیتال آنها را دارند .هر ناشر غایب در نمایشگاه ،میتواند فقالط باله یالك انتشالاراتی نماینالدگی فالروش محتالوای
دیجیتال خود را واگذار نماید.
 .0-0ارائه و فروش محتوای دیجیتال ذیل در نمایشگاه:
الف :محتوای دیجیتال فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسممی مشامل مجوز اولیه و اعمم وصول)؛
ب :محتوای دیجیتال بدون شناسه اثر؛
ج :محتوای دیجیتال غیرمرتبط با موضوع سالن؛
 .0-4فروش کاالی غیر محتوای دیجیتال.
تبصره :1ارائه هر نوع محصول فرهنگی منضم به محتوای دیجیتال  ،مشروط به ارتباط مستقیم آن با محتوای کتالاب باله
تشخیص مدیر بخش ،بممانع است.
تبصره ::2عرضه نقشه و پوستر علمی  -آموزشی ،مشروط به اینكه تولید خود ناشر بوده و مغایرتی با شئون اسممی نداشته
باشد ،بممانع است.
تبصره  :5پیشثبتنام یا ثبتنام هرگونه دوره و کم آموزشی و مشاوره از قبیل «کنكور ،کارشناسی ،کارشناسی ارشالد و
دکتری» و عناوین مشابه در نمایشگاه ممنوع است.
تبصره  : 6فروش محتوای دیجیتال کاربردی مداخلی و خارجی) در نمایشگاه ممنوع است
 .0-0تبلیغات غیرمجاز ،گمراهکننده و خارج از ضوابط تعیینشده در شیوهنامه ثبتنام و شیوهنامه تبلیغات.
 .0-6عدم رعایت حداقل و حداکثر تخفیف تعیینشده در بند  1-6ضوابط.
تبصره  :9در صورت درخواست فاکتور توسط خریدار ،ناشران موظف به صدور فاکتور با درج تخفیف میباشند.
 .0-9ایجاد مزاحمتهای صوتی برای غرفههای مجاور.
 .0-4عدم استفاده از دستگاه کارتخوان و نپذیرفتن بن یا کارت الكترونیكی کتاب.
 .0-7معاوضه بن با وجه نقد یا نقد کردن کارت الكترونیكی بدون فروش کتاب.
 .0-13فروش کتاب به قیمت باالتر از پشت جلد یا مخدوش بودن قیمت پشت جلد.
 .0-11عدم تجهیز غرفه به کپسول اطفای حریق.
 .0-12عدم حضور مسئول یا جانشین مسئول در غرفه و تیخیر در بازگشایی و تعجیل در تعطیلی غرفه.
 .0-10اجرای فعالیت جنبی بدون هماهنگی با کمیته ناشران داخلی مطبق دستورالعمل فعالیتهای جنبی).
 .0-14برهم زدن نظم عمومی در غرفه و سالن مایجاد راهبندان در راهروهای سالن و .)...
 .0-10عدم رعایت حجاب و شئون اسممی توسط کارکنان غرفه ماستفاده از لبا فرم مناسب توصیه میشود).
 .0-16حضور افراد غیرمسئول در داخل غرفه.
 .1-19عدم الصاق کارت شناسایی توسط کارکنان غرفهها.

تــــــــــــاريخ:
شماره ثبت رايانه:

شماره فــــــرم:
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 .0-14ارائه اطمعات نادرست و ناقص در اسناد ثبتنام.
 .0-17تعرض باله فضای خارج از غرفه ممحالیط راهروهالا و مسالیرهای اضالطراری و فضای پشالت غرفهها).
 .0-23ساختوساز غیرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه.
 .0-21عدم رعایت تذکرات قانونی از سوی مسؤولین و ناظران کمیته ناشران داخلی.
 .0-22عدم تحویل گرفتن غرفه تا یك روز قبل از نمایشگاه و یا عدم ایدمان بهموقع غرفه در زمالان بازگشالایی و افتتالاح
نمایشگاه.
 .0-20عدم رعایت دستورالعملهای ابمغی 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 کتالاب تهالران ،بالهقالرار زیالر اسالت.
ضروری است ناشران و غرفهداران محترم بهدقت تمامی مفاد آن را مطالعه نمایند.
 .1ساعت کالار نمایشالگاه بالرای بازدیدکننالدگان ،از ساعت  13تالا  17است که بنا به تشخیص معاونت اجرایالی نمایشالگاه
قابلتغییر خواهد بود .ناشالران و غرفالهداران بایالد  03دقیقه قبل از گشایش درب سالن در محل غرفه حاضر باشند.
 .2ساعت انتقال کتالاب در ایالام برگالزاری نمایشالگاه ،همهروزه از سالاعت  9تالا  7صالبح است و در زمانهای قبالل و بعد از
ساعت تعیینشده از تردد خودروهای حمل کتاب جلوگیری خواهد شد.
 .0تهیه یك عدد کپسول جهالت اطفاء حریق در هالر غرفاله الزامالی اسالت .کپسالول بایالالد  CO2یالالا آب و گالاز باشالد .در
غرفههای بیش از  12متر بهتناسب متراژ ،به تعداد کپسول بیشتری نیاز است.
 .4نصب و الصاق کارت شناسایی برای غرفهداران در تمام ساعات کار نمایشگاه ،الزامی است.
 .0اخالذ انشالعاب فرعالی بالرق بالرای مصالارف متفرقاله و بالدون همالاهنگی ،اکیالداً ممنوع است .مسؤولیت بالالروز هرگوناله
حادثه ناشی از انشعاب غیرمجاز به عهده مدیر غرفه خواهد بود.
 .6در صورت مشاهده سیمکشی برق فاقد استاندارد و نامناسب بودن آن ،سریعاً مراتب را به مدیر سالن اطمع دهید.
 .9در صالورت نزدیكالی غرفه به تابلوی برق ،رعایت مالوارد ایمنی نظیر خالی بودن محوطه نزدیك تابلو ،عدم استقرار کتاب
و ضایعات و مواد قابل اشتعال ،ضروری است.
 .4نگهداری مایعات قابل اشتعال در سالنهای نمایشگاه ممنوع است.
 .7استفاده از هرگونه بخالاریبرقالی ،کتری برقی و اسالتفاده از منالابع روبالاز حرارتالی و پختوپز در غرفالههالا ممنالوع است.
 .13استعمال دخانیات در کلیه سالنهای نمایشگاه ممنوع است.
 .11قرار دادن مواد قابل اشتعال و اضافی بر روی سیمهای برق ممنوع است.
 .12نگهداری و نمایش کتاب مخالتص باله فضالای غرفالههالا بالوده و استفاده از محالیط راهروهالا و مسالیرهای اضالطراری
و پشت دیوارها ممنوع است.
 .10توجه به تذکر کارشناسان و مسؤولین نمایشگاه جهت بهبود کیفیت نمایشگاه و باال بردن ضریب ایمنی الزامی است.
 .14حضالور به موقع در زمالان آغالاز باله کالار نمایشالگاه و تخلیاله سالالنهالا در زمالان پایالان ساعت کار نمایشالگاه الزامالی
اسالت .در صورت عدم حضور در زمان مقرر ،مسؤولیت هرگونه خسارت و حوادث احتمالی به عهده مسئول غرفه است.

تــــــــــــاريخ:
شماره ثبت رايانه:

شماره فــــــرم:
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 .10در هنگام بروز حادثه عالموه بالر حفالظ آرامالش ،مراتب سریعاً باله مسؤولین سالالن اطالمع داده شالالود و از هجالوم باله
دربهای خروجی پرهیز شود.
 .16در هنگام بروز حادثه الزم است با توجه به عمئم اضطراری و از کوتاهترین مسیر سالن ترک شود.
 .19ساختوساز غیرمجاز و بدون اخذ مجوز در غرفه ممنوع است.
 .14مسؤولیت حفاظت از وجه نقد و سایر وسایل قیمتی در غرفه به عهده مسئول غرفه است.
 .17استفاده از دیوارههای جانبی بیرون از غرفهها و دیوار سالن ممنوع است.
 .23نصب استندهای تبلیغاتی و مسدود کردن مسیر بازدیدکنندگان ممنوع است.
 .21حفظ و نگهداری غرفههالالای تحالالویلی ،به عهده غرفالالالهداران اسالالالت .در صالورت وارد آمالدن هرگوناله خسالارت و
استفاده ناصحیح ،شرکتکنندگان موظف به جبران خسارت برابر اعمم نظر کمیته اجرایی خواهند بود.
 .22نظافت داخل غرفهها به عهده غرفهداران است و شایسته است در نظافت کلی نمایشگاه کوشا باشند.
 .20انجام هرگوناله تبلیغالات محیطالی ،صالرفاً منوط به کسالب مجالوز است و در صالورت مشالالاهده تبلیالالغ غیالالرمجاز ،از
انجام آن جلوگیری خواهد شد.
 .24الزم است کلیه قفسالههالا ،تابلوهالا ،تجهیالزات و سالایر عناصالر غیالر سالازهای در جالالای خالالود تثبیالالت شالالود تالالا از
سالقوط احتمالی آنها جلالوگیری شالود؛ در صالورت مشالاهده هرگوناله نقالص ،ضالروری اسالت مراتالب باله مسئولین سالالن
اطالمع داده شود.
 .20در صالالورت استشالالمام هالالر بالالوی غیرعالالادی مسالالالوختگی مالالالواد شالالالیمیایی ،دود و  ،)...الزم اسالالالت سالالالریعاً
مراتالالب بالاله مسؤولین اطمع داده شود.
 .26رعایت حجاب و شئون اسممی توسط غرفهداران الزامی است.
 .29نصب دستگاه کارتخوان بهمنظور سالهولت خریالد بازدیدکننالدگان الزامالی اسالت و غرفالهداران موظفانالد نسالبت باله
دریافت و نصب دستگاه کارتخوان اقدام نمایند .عودت سالم دستگاه ضروری است.
تبصره :استفاده از دستگاه کارتخوان سایر بانكها مغیر از بانك عامل نمایشگاه) مجاز نیست.
 .24نامگذاری غرفهها ،بر اسالا نالام و مشخصات متقاضالی در زمالان ثبتنام است و توسالط مسئول بخالش ثبالالتنالالام
انجام خواهد شد.
 .27ورود و خروج محموله کتاب و سایر تجهیزات از کلیه سالنها ،منوط به اجازه مدیر سالن است.
 .03در صورت عالدم رعایالت ضالوابط اعممشده و ارتكالاب هرگوناله تخلالف ،مراتب در هیئت رسالیدگی باله تخلفالات طرح
و در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.
 .1 شیوهنامه فعالیتهای جنبی ناشران داخلی
رعایت موارد زیر بهمنظور اجرای برنامهها و فعالیتهای جنبی ناشران ،اعم از داخل غرفه مربوط و یا سرای اهلقلم الزامی
است:
 .1اعمم و ارائه مشخصات هریك از برنامه ها شامل :عنوان برنامه ،نام سخنران یا مالدعو ،تالاری  ،سالاعت ،بالرآورد تعالداد
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.

تــــــــــــاريخ:
شماره ثبت رايانه:

شماره فــــــرم:
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تبصره :جهت اجرای برنامهها و فعالیتهای جنبی در سرای اهلقلم ،ضرورت دارد ناشران فرم مربوط را تكمیل نموده و از
طریق کمیته ناشران داخلی حداکثر تا دو هفته قبل از شروع نمایشگاه به کمیته فعالیتهای فرهنگی ارسالال و بالا دریافالت
مجوز ،هماهنگی الزم به عملآورند.
بدیهی است کمیته فعالیتهای فرهنگی بهتناسب اهداف ،برنامهها و امكانات خود در خصوص تقاضالاهای رسالیده تصالمیم
خواهد گرفت.
 .0رعایت کامل مقررات مربوط و جلوگیری از اخمل در نظم عمومی حاکم بر سالن ،در طول مدت اجرای برنامه ضروری
است.
 .4مسؤولیت محتوای برنامههای داخل غرفه به عهده برگزارکننده اسالت و کمیتاله ناشالران داخلالی مسالؤولیتی در مالالورد
محتالوای برنامهها و تخلفات احتمالی و پاسخگویی در قبال دستگاههای نظارتی نالدارد و برگزارکننالده شخصالاً مسالئول و
پاسخگو خواهد بود.
 .8شرایط واگذاری دستگاه كارتخوان
 .1درج اطمعات کامل حساب در فرمهای مربوط الزامی است.
 .2در روزهای برگزاری نمایشگاه ،اختصاص دستگاه بههیچوجه مقدور نیست.
 .0شمارهحساب اعممشده ،غیرقابل تغییر است.
 .4در صورت ارائه شمارهحساب اشتباه ،مسئولیت آن بر عهده ناشر است.
 .0ارائه فرم مخدوش و یا خطخورده قابلقبول نیست.
 .3 دستورالعمل ساخت غرفه
به منظور حفظ انضباط محیط و زیبایی نمایشگاه و یكپاراگی امور تبلیغالاتی ،غرفالهداران و ناشالالران صالرفاً در اهالاراوب
شرایط و ضوابط مندرج ذیل ،مجالاز باله فعالیالت تبلیغالاتی میباشند.
.1حداکثر ارتفاع مجاز غرفهسازی برای غرفههای خودساز 0 ،متر و بدون تما با سقفها و دیوارهها و بالا رعایالت فاصالله
ایمن است.
 .2ساخت غرفههای خودساز در  2طبقه در فضای نمایشگاهی مجاز نیست.
 .0در طراحی غرفههای خودساز ،رعایت استاندارد نمایشگاهی مانند عدم تما با دیوارههای موقت ،راهروهالا ،اسالتفاده از
مواد مناسب ،جمعآوری ضایعات و پاکسازی بهموقع محیط پس از پایان کار نمایشگاه ،الزامی است.
 .4ساخت غرفههای خودساز با مصالح ساختمانی مآجر ،سیمان ،شیشه ،آهن )...در سالنهای نمایشگاهی مجاز نیست.
 .0فضای تبلیغاتی غرفهداران صرفاً محدود به داخل غرفه خود بوده و ناشران مجازند با روش مناسب نسبت باله طراحالی و
تزیین غرفه خود اقدام کنند.
 .6ستاد برگزاری بهمنظور یكسانسازی نما و کتیبه سردر غرفهها ،طرحهای واحدی را پیشبینی نموده و به اجرا درمیآورد.
بنابراین غرفهداران از نصب هرگونه نوشته و یا طرح جداگانه خودداری نمایند.
 .9عدم رعایت مفاد قانونی و انجام هرگونه تخلف ،موجب رسیدگی موضوع در هیئت رسیدگی به تخلفات خواهد بود.
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شماره ثبت رايانه:

شماره فــــــرم:
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 .11شرایط تبلیغات
 .1غرفهدارانی که تمایل به انجام تبلیغات دارنالد ،الزم است نسالبت باله اخالذ مجالالوز الزم از کمیتاله تبلیغالات و
بازرگانی نمایشگاه اقدام نمایند.
 .2توزیع ساک دستی آرمدار ،جدول ،جوراین و بازیهای علمی به شكل تبلیغالاتی و دیگالر کاالهالای مشالابه در
خارج از غرفه ،صرفاً با اخذ مجوز فوق امكانپذیر است.
 .0نصب و توزیع هرگونه تراکت ،بنر ،بالن ،بروشور ،کارت ویزیت ،براسب ،لوح فشرده مغیر از کتاب الكترونیك)،
پوستر ،کارتپستال و دیگر اقمم تبلیغاتی در خارج از غرفه بدون اخذ مجوز یادشده مجاز نیست.
 .4انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی قانونی در خارج از غرفه با اخذ مجوز کمیته پیشگفته بممانع است .ارتفاع غرفه
در اختیار غرفه داران حداکثر  0متر است.

تــــــــــــاريخ:
شماره ثبت رايانه:

شماره فــــــرم:
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برگة تقاضای ملزومات و نیازهای رفاهی ناشران در قبال پرداخت وجه سیامین نمایشگاه بینالمللی كتاب تهران

 1ـ نام و نامخانوادگی.......................................................................... :

 2ـ نام انتشارات..................................................................... :

 9ـ شماره پروانه نشر................................................................... :

 4ـ نشانی................................................................................. :

 5 ......................................................................... .............................................ـ تلفن و نمابر...................................................................... :

 6ـ شركتكننده در بخش :کودک و نوجوان عمومی دانشگاهی پزشكی ،فنی و  ...آموزشی و
 1ـ ملزومات موردنیاز:

میز تعداد.............:
صندلی تعداد.............:
کارت تلفن تعداد.............:
کارت مترو تعداد.............:
یخچال تعداد.............:
تلویزیون تعداد.............:
سیستم رایانه تعداد.............:

کمكآموزشی 

 8ـ نیازهای رفاهی متقاضی:

خط تلفن تعداد.............:
اینترنت تعداد.............:
مبلمان تعداد.............:
پرده مقابل غرفه تعداد.............:
آبسردکن تعداد.............:
کفسازی غرفه تعداد.............:
متصدی غرفه تعداد.............:

 3ـ خدمات قابل انجام در ستاد:

 راهاندازی تاکسیسرویس اختصاصی ویژه ناشران و ابوابجمعی
 تیمین غذای ظهر و یا شب ،پیشبینی عصرانه ،در اختیار قرار دادن آب جوش و اای مبهصورت متمرکز پذیرایی میان وعالده)،
توزیع آبمعدنی و آبمیوه
 پیشبینی محل اقامت برای ناشران و ابوابجمعی آنان در هتل نزدیك به نمایشگاه و یا نزدیكترین محل
 تیمین 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 ممحدود)
 ساخت و اجرای سفارش خاص در غرفههای عمومی مانند اتاق مدیریت و ...
* اقدام برای هریك از بندهای مذکور منوط به درخواست حداقل  %03از ناشران شرکتکننده در نمایشگاه و در مقابل پرداخت وجه آن است.
* اجرای کار توسط پیمانكار صورت گرفته و تحویل اقمم در ااراوب عرف و مقررات مجری خواهد بود.
* کمیته رفاهی نمایشگاه صرفاً بر عملكرد مجری نظارت خواهد داشت.

