نقابة الناشرین في مدینة قم المقدسة
معرض قم الدولي الخامس للكتاب االسالمي
یقام معرض الكتاب االسالمي الدولي الرابع بمدینة قم المقدسة في الجمهوریة االسالمية
االیرانية للفترة ( ) 41 – 41دیسمبر – .4047
یختص هذا المعرض بالكتاب االسالمي بكافة فروعه ،الدینية ،الثقافية ،الفلسفية ،االدبية ،القانونية،
اللغویة وجميع العلوم االنسانية وذلك بالتنسيق والتعاون مع دور النشر في العالم االسالمي والتواصل
مع الكتاب والمفكرین والعلماء والنخب الثقافية كما یحرص علی توفير امهات الكتب الجدیدة
والمصادر االسالمية الجيدة والنتاج العلمي واالدبي الحدیث من خالل المشاركة الفاعلة الصحاب
دور النشر العریقة.
ویقام المعرض بمدینة قم المقدسة وفي كنف المرقد الشریف لكریمة اهل البيت (ع) السيدة
فاطمة المعصومة (س) حيث تزدهر بالمدارس الدینية والحوزة العلمية والجامعات التي یرتادها
اآلالف من الطلبة واالساتذة وتنتشر فيها المراكز العلمية وتكثر فيها الموسسات الثقافية التي تعني
بامور التحقيق والتاليف والترجمة والنشر و ...الخ.
یقام المعرض الدولي للكتاب االسالمي سنویا ً بغية تلبية الحاجات العلمية والثقافية للحوزات العلمية
في البالد والمفكرین واساتذة الحوزة والجامعة وجميع شرائح المجتمع .وهناك مساهمة فاعلة
الصحاب دورالنشر من ك افة الدول االسالمية والعربية ،خاصة لبنان ،سوریا ،مصر ،العراق،
المغرب ،اليمن و...
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شروط االشتراك
 .4یقبل االشتراك في المعرض لدور النشر والمؤسسات الثقافية ومراكز البحوث الذین زادت اصدارتهم عن
خمسين عنواناً ،وعلى الناشر وضع اصداراته حصراً في جناحه وبخالفه یسحب العنوان غير صادر منه.
 .4الحد االقصى لعدد توكيالت كل مشارك یجب ان ال تتجاوز ( )4توكيالت موقعة ومختومة من قبل دار النشر
المانحة للتوكيل.
 .3یشارك بدال عن الدار االصلية وكيل واحد فقط.
 .1یجب أن تكون (الكتب) مطبوعة في عام  4044فصاعداً (أو اعيد طبعها بعد هذا التاریخ) ویمكن عرض كتب
المصادر التي یعود تاریخ نشرها الی قبل عام  4044بعد تأیيد ادارة المعرض.
 .5تخضع الكتب المشاركة في المعرض للجنة السالمة الفكریة لمتابعة تطبيق الضوابط الخاصة بالكتب المسموح
بها ،اذ یمنع عرض وبيع الكتب التي تحتوي علي نصوص وصور مخلة باالداب العامة ومواضيع مخالفة
للمباديء والمعتقدات الدینية واالسالمية او فيه مساس لالسالم وتلك التي تهدف الى بث الفرقة بين أتباع االدیان
السماویة والمذاهب االسالمية المختلفة وتروج للطائفية او فيها تهجم على الرموز الدینية او نشر الخرافات.
وكذلك یمنع عرض وبيع الكتب التي منعت في الدورات السابقة وتلك التي تتعارض مع المصالح والقيم العليا
للجمهوریة االسالمية االیرانية أو التي تشمل تزویرا للحقائق التاریخية والجغرافية .وفي حال ضبطه فلإلدارة
الحق باتخاذ االجراء المناسب .وفي حالة مخالفة احد الدور لهذه الضوابط یتم استبعاده من المشاركة في هذا العام
ووضعه في الئحة الرفض لالعوام التالية.
 .6عند عرض أي كتاب مخالف لضوابط النشر (استنساخ او اوفسيت) یمنع من العرض من قبل ادارة المعرض
وبدون انذار.
 .7یتم إمالء االستمارات المرفقة طيا ً من قبل المشارك وفق االتي:
أ.

استمارة رقم ( ) 4الخاصة بطلب االشتراك یجب ان یكون مثبت عليها االسم الصریح والتوقيع وختم الدار

او المؤسسة او المراكز.
ب .استمارة رقم ( )4خاصة بقوائم عناوین الكتب التي یرغب المشارك عرضها في المعرض وتتضمن عناوين
الكتب المشاركة في المعرض فقط وليس كافة اصدارات الدار مع اسعارها قبل الخصم وبعده وبصيغة الوورد
) ،(Wordویجب ارسالها حتى تاریخ  4047/44/45عبر البرید االلكتروني التالي:
Qombook@Gmail.com
ت .استمارة ( )3خاصة بالتوكيالت ویجب ان تمأل بكامل المعلومات وموقعة ومختومة بختم الدار الموكلة
والدار الوكيلة.
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ث .استمارة رقم ( )1خاصة بمحتویات طرود الكتب التي ترد المعرض.
ج .استمارة ( )5خاصة بالتعهد الشخصي للمشارك.
 .8تمأل االستمارات بالمعلومات المطلوبة وترسل في الوقت المحدد عن طریق الموقع او اإلیميل ،وفي حال
تأخيرها عن موعد االستالم المحدد فان العناوین لن یسمح بعرضها داخل الجناح وال تدرج في دليل المعرض.
 .9على المشاركين عند إحضار الكتب التقيد بأن تكون مطابقة لما ورد في القوائم التي تم تسليمها إلدارة المعرض
وال یسمح بارسال كتبهم المراد المشاركة بها اال بعد الحصول على موافقة االدارة.
 .40ال یحق ألي مشارك عرض او إدخال منشورات لدور نشر مشاركة (مباشرة او وكالة).
 .44ال یحق ألي مشارك التنازل عن جناحه كليا ً او جزئيا ً لآلخرین مهما كانت األسباب.
 .44یبلغ المشترك بالموافقة على اشتراكه بالمعرض من قبل إدارة المعرض.
 .43االلتزام التام باالسعار المثبتة على القوائم المرسلة وعدم تجاوزها.
 .41یلتزم المشارك بإحضار الكتب حسب النموذج الموافق عليه من قبل االدارة والذي تم تثبيت السعر بموجبه دون
تغيير بنوع التجليد او الورق او دار النشر ویمنع عرض أي كتاب لم یرد في القوائم الموافق عليها.
 .45اذا تعدد ناشرو العنوان الواحد یسمح بعرضه في أجنحة ناشریه او وكالئهم فقط.
 .46تخضع الكتب المباعة لخصم ال یقل عن  %35من السعر المحدد على الكتاب وبسعر ینقص عن سعر السوق
المحلي وذلك بموجب التعهد الشخصي المقدم من قبل المشارك (استمارة رقم.)5
 .47عند عدم االلتزام بتخفيض االسعار من قبل الدارتستبعد تلك الدار من الدورات الالحقة.
 .48یسمح بتوزیع او تعليق أي نوع من المطبوعات الدعائية او صور داخل الجناح او خارجه في ساحات ومداخل
المعرض فقط.
 .49بالنظر النشاء قناة على جهاز الموبایل في التلكرام لغرض التواصل المستمر مع ادارة المعرض عليه نرجوا
ان یرسل صاحب الدار رقم الموبایل الخاص به.
 .40سوف یهمل طلب االشتراك الذي ال یستوفي الشروط اعاله.
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الشحن
 .4على المشترك ایصال كتبه الى مدینة قم المقدسة (دائرة كمرك سلفچگان) من تاریخ  4047/44/4وحتى تاریخ
 4047/44/30وال یتحمل المعرض أیة مسئوولية ازاء تخليص الشحنات التي تصل بعد هذا التاریخ .وینبغي
على الناشرین ومن اجل تخليص كتبهم ارسال الوثائق الالزمة التي تشمل بوليصة الشحن وقائمة الكتب وتأیيد
غرفة التجارة للدول المصدرة او مستشاریة الجمهوریة االسالمية االیرانية في تلك الدول وكذلك كشف التعبئة
عبر البرید االلكتروني للمعرض.
 .4یكتب اسم المستلم في جميع بوليصات الشحن وهو :معرض قم الدولي الخامس للكتاب االسالمي .
 .3یلتزم المشترك بان تكون الطرود محكمة االغالق وملصقا ً عليها استمارة رقم (.)1
 .1ادارة المعرض غير مسؤولة عن الكتب التي تفقد اثناء الشحن ،او بسبب عدم االلتزام بالشروط الواردة في البند
السابق.
 .5تتعهد ادارة المعرض بانهاء كافة االجراءات الكمركية وتقدیم خصم من  %50الی  %400على تكلفة اجراءات
التخليص الكمركي للكتب المشاركة في المعرض فقط وحصراً .وكما یرد فی القوائم المرسلة وليس لها عالقة
بأی كتب اخری ترسل الی خارج المعرض او غيره شرعا وقانونا.
 .6تتعهد ادارة المعرض بحمل ونقل كتب المشاركين في المعرض من (كمرك سلفچگان) الى مخازن المعرض
مجانا ً.
 .7ترسل جميع المراسالت واالستفسارات الى العنوان االتي:
جمهوریة ایران االسالمية – قم المقدسة – شارع معلم – مجمع ناشران– ط – 1رقم 104

88308893028900

الهاتف االرضي:

األمين العام للمعرض :السيد محمود الحسيني –
مسؤول العالقات العامة :محمد البدراوي
واتساب وتيليجرام :
البرید االلكتروني :
الموقع االلكتروني للمعرض:

-

00989444540901
00989447514834
00989907634009
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WWW.KETABEQOM.COM
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موعد وعنوان المعرض
.0

موعد المعرض:
 .4مدة المعرض ( )40ایام اعتباراً من یوم الخميس  4047/ 44 /41ولغایة  , 4047/44/41الموافق ( )45ربيع
االول ولغایة ( )5ربيع الثاني 4139هـ وسيكون حفل االفتتاح الرسمي للمعرض یوم  4047 /44/41والدارة
المعرض الرأي في تمدید مدة المعرض.
 .3اخر موعد لقبول طلبات االشتراك یوم  4047/44/45م .ویرفض كل طلب بعد هذا التاریخ.
 .1یتم استالم الكتب من خارج ایران ابتدا ًء من  4047/44/4ولغایة  4047 /44/ 30م .ویجب ان تصل الكتب
والقوائم االصلية في موعد اقصاه التاریخ المذكور ،وإدارة المعرض غير مسؤولة نهائيا ً عن الكتب والقوائم التي
ترد بعد هذا التاریخ او اثناء المعرض مهما كانت االسباب.
 .5ینبغي حضور المشاركين او ممثليهم الى المعرض في یوم الثالثاء  4047/44/44الستالم وتحضير االجنحة
واعدادها وذلك بدأً من الساعة التاسعة صباحا ً وحتى الساعة الثامنة مسا ًء.
 .6اوقات الدوام خالل ایام المعرض للزوار  :من الساعة ( )9صباحا ً وحتى ( )4ظهراً.
ومن الساعة ( )3ظهراً وحتى ( )8مسا ًء.

.3

عنوان المعرض:
جمهوریة ایران االسالمية – نهایة شارع الشهداء – ميدان جانبازان – مصلى قدس.
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تعهدات إدارة المعرض
تتعهد إدارة المعرض بما یأتي:
 .4تحضير اماكن الدور المشاركة وتخصيصها ووضع لوحات بأسمائها على االماكن المخصصة لها وعند مداخل
المعرض.
 .4تتكفل ادارة المعرض باجور السكن والطعام الصحاب دور النشر األجانب فعلى الراغبين تقدیم طلباتهم حتى
تاریخ .4047/44/45
 .3توفير الدعایة الالزمة للمعرض باإلذاعة والتلفزیون والصحافة والالفتات والملصقات الجداریة.
 .1تنظيم هویات المشاركين ومندوبيهم للدخول بموجبها الى أرض المعرض ومستودعاته.
 .5توفر ادارة المعرض طاولة عرض بعدد ما یحتاجه.
 .6تنحصر مسؤولية ادارة المعرض في :
أ.

بدا ًء من الساعة ( )8مساء عند اغالق المعرض وحتى الساعة ( )9من صباح اليوم التالي.

ب .تصدر ادارة المعرض تعليمات تحدد سير العمل والبيع في المعرض ،یلتزم بها كافة المشاركين ویقع المخالف
تحت طائلة المسؤولية.
 .7تحضير مخازن لخزن كتب دور النشر المشاركين لحين انتهاء المعرض.

وختاما ً ترجو االمانة العامة لنقابة الناشرین في قم المقدسة من السادة المشاركين التقيد بشروط االشتراك
والتعليمات الصادرة من إدارة المعرض وذلك حرصا ً على المصلحة العامة.
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استمارة رقم ()0
طلب اشتراك
في معرض قم الدولي الخامس للكتاب االسالمي
اسم المشترك............................................... :
العنوان...................................................... :
ص.ب....................................................... :
رقم الهاتف.................................................. :
البرید االلكتروني........................................... :
عدد العناوین المشترك بها( :

) عنوان.

مالحظة :یكون حجز الجناح مجانا ً بشرط حضور الناشر او وكيله حصرا طبقا لالستماره رقم (.)3
اسماء المندوبين وجنسياتهم:
.4
.4
.3
اسم المسؤول:

التوقيع:
التاریخ:

ختم الجهةالمشتركة:
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استمارة رقم ()8
قائمة بعناوين الكتب التي يرغب المشارك بعرضها
في معرض قم الدولي الخامس للكتاب االسالمي
اسم الدار او المؤسسة او المركز وعنوانها:
ت

عنوان الكتاب

اسم المؤلف

السعر
قبل الخصم

سنة الطبع
بعد الخصم

.4
.4
.3
.1
.5
.6
.7
.8
.9
.40
.44
.44
.43
.41
.45
.46

ختم الجهة المشاركة

التوقيع
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استمارة رقم ()9
نموذج توكيل
في معرض قم الدولي الخامس للكتاب االسالمي
في یوم ...................

من تاریخ

/

/
)

نقر نحن (

وعنوانها...........................................................................................................................:
.............................................................................................................................................
وذلك لتمثيلنا في معرض قم الدولي الخامس للكتاب االسالمي الذي سيقام من
 4047/ 44 /41ولغایة

4047/ 44 / 41

علما ً اننا لم نمنح التوكيل لجهة اخرى تمثلنا في المعرض لهذه العام.
الجهة الموكلة................................................................................... :
اسم المسؤول.................................................................................... :
الجهة الوكيلة.................................................................................... :
اسم المسؤول.................................................................................... :
مالحظة :ال یحق للموكل اعتماد اكثر من جهة واحدة ویلغى كل توكيل بعد انتهاء فترة االشتراك.

التوقيع
ختم الجهة الموكلة

التوقيع:
ختم الجهة الوكيلة
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استمارة رقم ()2
نموذج شحن الكتب المشاركة
في معرض قم الدولي الخامس للكتاب االسالمي
اسم الدار او المؤسسة..................................................................:
العنوان................................................................................. :
رقم الصندوق) ( :
محتویات الصندوق:
عنوان الكتاب

العدد

.4
.4
.3
یلصق هذا النموذج على الصنادیق المرسلة الى معرض قم الدولي الخامس للكتاب االسالمي ویكون الرقم
مسلسل حسب كشف التعبئة.
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استمارة رقم ()8
تعهد شخصي
لمعرض قم الدولي الخامس للكتاب االسالمي
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