ضوابط حضور ناشران دیجیتال در نمایشگاه مجازی کتاب 9911
با توجه به برگزاري نمايشگاه مجازي کتاب توسط خانه کتاب و ادبیات ايران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،در هفته اول بهمن
 9911حضور و ثبت نام کلیه ناشران ديجیتال در اين رويداد فرهنگی در بستر فضاي مجازي مطابق شیوه نامه زير خواهد بود.
الف .شرايط ثبت نام و حضور:
 -9ناشران ديجیتال به شرط دارا بودن پروانه نشر معتبر از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي (مرکز فناوري اطالعات و
رسانه هاي ديجیتال ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاريخ اعتبار تا پايان سال  9911و داشتن کتاب ديجیتال بر حامل ( به صورت
لوح فشرده )می توانند در اين نمايشگاه ثبت نام نمايند.
 -2کتاب ديجیتال بر حامل (لوح فشرده) نبايد صرفا به صورت نسخه پی دي اف باشد ،بلکه کتاب ديجیتال بايد داراي امکاناتی مانند
جستجو ،نمايش ،گرافیک ،صدا ،لینک و ذخیره باشد.
 -9زمان شروع و پايان ثبت نام در چهارچوب زمان بندي کلی نمايشگاه و مصوبات ستاد برگزاري نمايشگاه بوده و تمديد اين مهلت
با تائید ستاد برگزاري نمايشگاه خواهد بود.
 -4ستاد برگزاري نمايشگاه از پذيرش هرگونه تقاضا پس از انقضاي مهلت اعالم شده ثبت نام معذور است و همچنین هیچ تعهدي از
حیث واگذاري پنل کاربري در قبال ناشرانی که در زمان ثبت نام اطالعات نادرست يا ناقص ارائه داده يا بعد از اتمام مهلت اقدام به
ثبت نام کنند ،نخواهد داشت.
 -5مالک ثبت نام و عرضه کتاب ديجیتال در اين نمايشگاه داشتن عناوين کتاب ديجیتال از آغاز سال  9914تا زمان ثبت نام نمايشگاه
می باشد.
-6کتب ديجیتال ناشران ديجیتال شرکت کننده صرفا با تخفیف  91درصد عرضه خواهد شد.
 -7هزينه بسته بندي و ارسال به عهده ناشر خواهد بود .مطابق تفاهم نامه اي که خانه کتاب و ادبیات ايران با شرکت ملی پست منعقد
کرده بسته هاي کتاب هاي ديجیتال ،از يک گرم تا دو کیلوگرم به هر مقصدي در کشور صرفا  51هزار ريال هزينه در بر خواهد
داشت.
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-8رعايت ضوابط و مقررات شرکت در نمايشگاه مجازي کتاب براي همه مشارکت کنندگان الزامی است .
.-1ضرورت دارد هر ناشر بسته به تعداد عناوين براي مديريت پنل و جوابگويی به مراجعین به صورت برخط از يک يا چند نفر
متصدي استفاده کند.
-91ناشران ملزم اند آدرس دقیق پستی و کد پستی خود را در کلیه مراحل در سامانه هاي الکترونیکی مورد استفاده درج نمايند.
ب  .مراحل ثبت نام :
متقاضیان موظف اند طبق جدول زمانی اعالم شده توسط ستاد برگزاري نمايشگاه ،نسبت به ثبت تقاضا از طريق سايت ثبت نام با
اولويت مراحل به شرح زير اقدام نمايند.
 -99بارگذاري تصوير پروانه نشر معتبر که حداقل تا پايان سال  9911اعتبار داشته باشد .قابل ذکر است تصوير بارگذاري شده با
پروانه نشر موجود در مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي(مرکز فناوري اطالعات و رسانه هاي ديجیتال) وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی صحت سنجی خواهد شد؛
 -92بروزرسانی آمار کتاب ديجیتال در سامانه ثبت نام
 -99تأيید مجموعه ضوابط نمايشگاه شامل مقررات انضباطی ستاد برگزاري نمايشگاه ،مقررات حضور در پنل و تأمین کتاب ،ضوابط
فعالیتهاي جنبی؛
 -94تکمیل فرمهاي مربوطه ازجمله فرم مربوط به اطالعات حساب بانکی بانک عامل ناشر ديجیتال حاضر در نمايشگاه .
 -95در صورت ارائه هرگونه اطالعات نادرست از سوي ناشران ،تصمیمات الزم طبق مقررات در ستاد برگزاري نمايشگاه اتخاذ و بر
طبق آن اقدام خواهد شد .بديهی است مسئولیت تمامی امور و تخلفات احتمالی به عهده مديرمسئول انتشارات است.
ج .امور مالی
امور مالی مرتبط با نمايشگاه مجازي و چگونگی عملکرد گردش مالی نمايشگاه به صورت زير تعیین می شود.
-96خانه کتاب و ادبیات ايران به عنوان متولی و برگزار کننده نمايشگاه مجازي از بابت اختصاص پنل ،فراهم کردن بستر برگزاري
نمايشگاه و همچنین مديريت سامانه در طی دوره برگزاري از ناشران وجهی دريافت نخواهد کرد.
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-97مبالغ مربوط به فروش کتاب در نمايشگاه مجازي به طور متمرکز و به صورت آنالين به حساب بانکی خانه کتاب و ادبیات ايران
واريز خواهد شد.
 -98از آنجايی که ارسال کتب ديجیتال فروخته شده به عهده ناشران شرکت کننده در نمايشگاه بوده و اطمینان از وصول اثر توسط
خريداران يکی از ارکان مهم در نمايشگاه مجازي کتاب است ،لذا خانه کتاب و ادبیات ايران خود را موظف به انجام فرآيند صحت
سنجی در اين زمینه دانسته و مطالبات ناشران ديجیتال شرکت کننده را در صورت تايید اين امر از سوي ستاد برگزاري نمايشگاه
مجازي به حساب اعالمی ايشان واريز می نمايد.
 -91زمان پیش بینی شده براي فرآيند صحت سنجی  95روز کاري از زمان اتمام نمايشگاه در نظر گرفته شده و چنانچه در طی زمان
مقرر شکايتی از سوي خريداران نسبت به ناشري به ستاد واصل نشود مراتب بعنوان تايید فرآيند صحت سنجی تلقی می شود.
 -21چنانچه يک يا چند شکايت از ناشر ديجیتال توسط خريداران به ستاد برگزاري واصل گردد دو برابر مبلغ فاکتور فروش مربوط به
موارد شکايات از رقم مطالبات ناشر کسر و الباقی رقم مانده به حساب ناشر واريز می شود .بديهی است پس از رفع موارد مطروحه
مبالغ مسدود شده آزاد و به ناشر پرداخت خواهد شد.
د .ضوابط اجرايی
اهم شرايط و مقررات حضور شرکت کنندگان و فعالیت به شرح زير است:
-29ثبت سفارش به صورت  24ساعته بوده و ساعت ارسال بار نیز از  8لغايت  94خواهد بود.
-22ناشران و متصديان پنل بايستی هم هروزه تا ساعت  29پاسخگوي ستاد باشند.
-29مسئولیت تحويل کتاب ديجیتال برابر فاکتور فروش ،کتابهاي مرجوعی ،ناقص ،آسیبديده و اشتباه ارسال شده به عهده ناشر است.
-24بسته بندي و ارسال کتابهاي ديجیتال به عهده ناشر است .همچنین ضرورت دارد سفارشهاي دريافتی حداکثر تا  24ساعت اداري
بعد ثبت سفارش به پست تحويل شود.
 -25ارسال کتاب خارج از سامانه هاي رسمی و روش هاي اعالم شده ممنوع بوده و منجر به حذف ناشر از نمايشگاه در هر مرحله از
کار خواهد شد.
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-26ناشر ديجیتال ملزم به عرضه کتاب ديجیتال حسب موجودي اعالم شده به هنگام ثبت نام در سامانه فروش نمايشگاه است .اعالم
غیرواقعی موجودي از سوي ناشر از مصاديق تخلف محسوب می شود.
-27تمامی فاکتورهاي خريد مربوط به سازمانها و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی توسط کمیته ارزيابی ستاد برگزاري مورد رصد
قرارگرفته و هرگونه تخلف در اين موارد به هیئت رسیدگی به تخلفات ارسال خواهد شد.
-28کتاب هاي ديجیتالی که توسط دو يا چند ناشر به صورت مشارکتی منتشرشده ،تنها در پنل ناشر صاحب شابک آن کتاب قابل
نمايش و عرضه خواهد بود.
-21الزم است ناشران از لغو سفا رش مشتري به داليلی مثل قیمت اشتباه ،عدم موجودي و  ...جدا خودداري کنند .در صورت موجود
بودن کتاب ديجیتال در سايت و سفارش مشتري از آن کتاب ديجیتال  ،ناشر ملزم به ارسال آن است .بنابر اين ناشر بايد میزان موجودي
کتابهاي ديجیتال خود را در پنل به روز نگه دارد.
 -91ناشر ديجیتال قبل از شروع هر نمايشگاه فقط يک بار امکان ويرايش و تايید قیمت کتاب ديجیتال در سامانه فروش را دارد.
 -99ناشران ديجیتال می بايست کتابهاي ديجیتال سفارش داده شده را به موقع و رأس زمان مقرر به دست خريداران از طريق سامانه
هاي ارسالی معرفی شده توسط ستاد برگزاري نمايشگاه برسانند.
-92ارسال محموله کتاب ديجیتال مغاير با کتاب خريداري شده به هر دلیل ممنوع بوده و در صورت اعتراض خريدار موضوع از طريق
هیات رسیدگی به تخلفات رسیدگی خواهد شد.
-99فاکتور اصلی همان فاکتور صادرشده در سامانه بوده که از طريق ناشر براي خريدار ارسال میگردد.
-94درصورتی که کتاب ديجیتال به داليلی از قبیل مشکالت فنی ،معیوب بودن کتاب ديجیتال  ،مغايرت محتوا ،مغايرت عنوان،
مغايرت ناشر ،عدم تطابق قیمت کتاب با سامانه و عدم وجود فاکتور توسط مشتري مرجوع شود ،ناشر موظف به جايگزينی آن با
نسخه سالم بوده و در غیر اين صورت تخلف ناشر محسوب خواهد شد.
 -95در صورت عدم رعايت ضوابط اعالم شده و ارتکاب هرگونه تخلف ،مراتب در هیئت رسیدگی به تخلفات طرح و در مورد آن
تصمیم گیري خواهد شد.
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-96در حالت بروز هرگونه موارد پیش بینی نشده که در اين آيین نامه مطرح نشده است مراتب توسط ستاد نمايشگاه رسیدگی و
تصمیم گیري خواهد شد.
ه .دستورالعمل انضباطی ناشران ديجیتال
ارتکاب هر يک از موارد زير تخلف محسوب میشود:
 -97ارسال هرگونه کاالي مغاير با کتابهاي ديجیتال مندرج در فاکتور در بسته هاي ارسالی (عدم تطابق قیمت و عنوان کتابها)
مشمول مغايرت خواهد بود
 -98ارسال تبلیغات غیرمجاز و گمراه کننده.
 -91عدم پاسخگويی در زمان مقرر توسط متصدي پنل به ستاد.
 -41فروش کتاب ديجیتال غیر اصل در سايت اکیدا ممنوع است .چنانچه کتاب ديجیتالی بدون اجازه نامه ناشر نشر شده باشد و يا
خارج از مبادي صنعت نشر و به صورت غیرمجاز تولید شده باشد و يا با اثر اصلی مغايرت داشته باشد .کتاب ديجیتال با عنوان «غیر
اصل و متقلبانه »شناخته می شود .همچنین اگر در عنوان يا تصاوير آثار نمايش داده شده ،برند اصلی ناشر ديجیتال ذکرشده باشد ولی
کتاب فروخته شده با نمونه اصلی آن مغاير باشد ،کتاب ديجیتال موردنظر غیر اصل شناخته شده و امکان فروش آن در سامانه وجود
ندارد.
 -49عدم ارسال کتابهاي ديجیتال فروخته شده در زمان مقرر (  24ساعت پس از خريد توسط مشتري).
-42ارسال کتابهاي ديجیتال آسیب ديده و دست دوم.
 -49ارائه اطالعات نادرست و ناقص در اسناد ثبت نام.
 -44عدم رعايت تذکرات قانونی از سوي مسؤولین و ناظران ستاد برگزاري نمايشگاه.
 -45عدم رعايت دستورالعملهاي ابالغی از سوي ستاد برگزاري نمايشگاه.
 -46مسئولیت پاسخگويی و نگهداري غرفه مجازي تا آخرين روز نمايشگاه به عهده ناشر ديجیتال ثبت نام کننده است.
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