کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان
شورای نظارت بر اسباب بازی

به منظور کنترل و نظارت فرهنگي بر کيفيت اجراي نمايشگاههاي اسباا

ببا ي و سبريرمي

رعايت نکات ير الزامي است :
الف) کليه بريزار کننديان نمايشگاههاي اساا

با ي و سريرمي در سطح کشور مبي بايتبت

مجو فرهنگي بريزاري نمايشگاه را ا دبيرخانه شوراي نظارت بر اساا
مدارک ال م جهت در يافت مجو فرهنگي بريزاري نمايشبگاه اسباا

با ي دريافت نمايند.
ببا ي ببه شبر

يبر

مي باشد :
 .1تقاضانامه بريزاري نمايشگاه (فرم شماره  1و فرم اطالعات نمايشگاهي)
 .2مدارک احرا هويت بريزار کننده (حقيقي و حقوقي )
 .3تصوير مجو و ارت صنعت  ,معدن  ,تجارت در خصوص بريزاري نمايشگاه
 .4اصل و تصوير فيش بانکي به مالغ 11,.11,111ريال که به حتا

شبماره 210322.112112

بانک ملي  ،به نام کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان واريز شده است.
دبيرخانه شوراي نظارت بر اساا

با ي با توجه ببه سبوابب بريبزار کننبده نمايشبگاه و

توانايي هاي علمي  ،فرهنگي و اجرايي  ،آن  ،و ساير شرايط ماني و مکاني نمايشگاه نتبات
به بررسي درخواست و صدور مجو اصلي بريزاري نمايشگاه اقدام مي نمايد .

) کليه غرفه هاي شرکت کننده فقط مجا به عرضه اساا

با يهاي مورد تاييد مي باشبند،

لذا مي بايتت قال ا بريزاري نمايشگاه ،مجو فرهنگي عرضه و فروش اسباا
سريرميهاي خود را به شر

ببا ي هبا و

ير ا اداره کل کانون استان دريافت نمايند:

 - 1تکميل فرم درخواست و  3نتخه ليتت اقالم قابل عرضه ( ,فرم شماره  2و  )3توسط
متئول غرفه فروش و ارائه اصل فيش هزينه کارشناسي .
- 2پس ا تاييد ليتت اساا

با يها و سريرميهاي نمايشگاهي و ممهبور شبدن ببه مهبر

دبيرخانه شورا اضافه نمودن اقالم جديد به ليتت امکان پذير نمي باشد .
- 3در صورت مشاهده عرضه و فروش موارد ممنوعه برخورد قانوني خواهد شد .
- 4هزينبه خببدمات کارشناسببي صببدور مجببو عرضببه و فببروش اقببالم در هببر غرفببه
مالغ 010,711ريال مي باشد که مي بايتت به شماره حتا

کانون به شبماره سبياا

 210322.112112بانک ملي واريز شود .
- 7يک نتخه ا ليتت اقالم نمايشگاهي در اختيار متئول غرفه و يک نتبخه در اختيبار
بريزار کننده نمايشگاه و نتخه سوم در دبيرخانه شورا نگهداري مي شود .
- 2کارشناسان دبيرخانه  ،با رسي و نظارت بر غرفه هاي نمايشگاهي منطاب ببر ليتبت
اقالم پذيرفته شده و مورد تاييد را در طي ايام بريزاري نمايشبگاه انجبام داده و در
صورت مشاهده تخلفات به صورت کتاي مبوارد ال م را ببه متبئول غرفبه و مبدير
بريزار کننده نمايشگاه و اداره کل اماکن ناجا منعکس کرده و اقدام قانوني ببه عمبل
خواهند آورد .

فرایند اداری صدور مجوز فرهنگي نمایشگاههای اسباب بازی
 - 1درخواست شرکت بريزار کننده نمايشگاه ا دبيرخانه شوراي نظارت (فرم شماره 1
و فرم اطالعات نمايشگاهي)
 - 2فرم مشخصات متقاضي بريزار کننده نمايشگاه
- 3بررسي درخواست شرکت متقاضي و صدور مجبو فرهنگبي بريبزاري نمايشبگاه در
دبيرخانه شورا
- 4ابالغ مجو فرهنگي بريزاري نمايشگاه به مديريت کانون پرورش فکري استان .
- 7مراجعه متئولين غرفه هاي بريزار کننده نمايشگاه به دبيرخانه شبوراي نظبارت ببر
اساا

با ي حداقل  11رو قال ا شروع نمايشگاه و تکميبل فبرم درخواسبت ( فبرم

شماره  )2و ليتت اقالم نمايشگاهي (فرم شماره  ) 3در سه نتخه .
- 2بررسي اقالم نمايشگاهي توسط کارشناس دبيرخانه شورا و مشبخ

نمبودن مبوارد

قاول  ,مردود و مشروط و مهر نمودن ليتت اقالم در هر سه نتخه .
- 0تحويل يک نتخه ا ليتت اقالم مهر شده به مديريت نمايشبگاه و يبک نتبخه ببه
متئول غرفه فروش و نگهداري نتخه سوم در کانون استان

تذکر  :ليتت اقالم نمايشگاهي (فرم شماره  )3هر يک ا غرفه هاي بريبزار کننبده بايبد در
محل غرفه در دسترس باشد .

فرم مشخصات متقاضي برگزاری نمایشگاه اسباب بازی
نام متقاضي........................................................... :
آخرین مدرک تحصیلي(......................................................................:پیوست گردد)
سوابق شرکت:

اساسنامه
گردد)

شماره ثبت...........................................:تاریخ.......................................
سایر مستندات(....................................همگی پیوست
شرکت نامه

سوابق برگزاری :نمایشگاه و غیره (حداکثر  5عنوان اخیر ذکر شود)

.1
.2
.3
.4
.5
مستندات :بروشور مجوز برگزاری ،قرارداد ،کتابچه و....پیوست گردد.
قبالً از شورای نظارت بر اسباب بازی مجوز گرفته اید؟ بلی

خیر

شماره مجوزها..................5......................4......................3...........................2......................1 :
دارد

نظرسنجي نمایشگاه های قبلي :

ندارد

(پیوست شود)

نمایشگاه فعلي:
آدرس محل نمایشگاه..........................................................................................................................:
..............................................................................................................................................................................
نقشه کروکي محل:

متراژ فضای مفید....................مترمربع

متراژ کل فضای نمایشگاه......................:متر مربع
تعداد غرفه ها:

سوابق محل برگزاری نمایشگاه.................................................................................................................:
..........................................................................................................................................................................................
شرکت برگزار کننده سامانه پیامکي دارد.
شرکت برگزار کننده سایت دارد.

بله

خیر

بله
خیر

شماره سامانه....................:
آدرس سایت....................................:

روش تبلیغ و پیام رساني:

سایت

پیامک

فکس

ایمیل

بیل بورد

نام رسانه...............................:نشریه
رسانه
سایر..............................:
سیستم مدیریت ارتباط با مشتری:

نام نشریات..................................................:
دستی

نرم افزار

اهداف نمایشگاه.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
نوع نمایشگاه:

بدون فروش

با فروش

فعالیت های جنبي نمایشگاه:

همایش و سمینار
کارگاه آموزشی
ایستگاه بازی
فعالیت های نمایشی
سایر فعالیت ها...................................................:
غرفه های غیر اسباب بازی:

دارد

مسابقه و سرگرمی

ندارد

نوع غرفه های غیر اسباب بازی:

..........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
سازمانها ،نهادها و مؤسسات نیز دارای غرفه هستند؟ (مثال  :بانک  ،خیریه و)...

خیر
بلی
نام سازمان ها.........................................................................................................................................................:
متراژ

میزان فضای اختصاص یافته برای تولید داخلي :

متراژ

میزان فلضای اختصاص یافته برای تولیدات خارجي:

درصد
درصد

حامیان نمایشگاه و نحوه حمایت آنها..........................................................................................................:
.............................................................................................................................................................................
مبلغ و نحوه اجاره غرفه ها:

.............................................................................................................................................................................
شرایط تخفیفات .......................................................................................:

دبيرخانه شوراي نظارت بر اسباب بازي
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوان

فرم درخواست مجوز فرهنگي برگزاری نمایشگاه اسباب بازی

فرم شماره 1

دبیرخانه شورای نظارت بر اسباب بازی
با سالم
احتراماً به استحضار مي رساند شررک  /موسسره  ...............................................................................در نظرر دارد
نمايشگاه اسباب بازي

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

را از تاريخ  ................................لغاي  ......................................در محر

 ...........................................................................................................شهرستان  .........................................................استان .........................................................

برگزار نمايد  ,لذا خواهشمند اس در صورت موافق نسب به صدور مجروز فرهنگري برگرزاري اير
نمايشگاه اقدام الزم را معمول داريد .

مشخصات متقاضي
نام  ...........................................نام خانوادگي  ........................................کد ملي ..........................................
نام شرک

 ......................................................شماره ثب شرک  ....................................شماره مجوز

برگزاري نمايشگاه  ..............................تلف ثاب  ............................. :تلف همراه .............................. :
دورنگار ............................................... :
امضاء مدير نمايشگاه

