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 ناشران خارجی بخش در حضور ضوابط

 تهران کتاب المللیبين نمايشگاه

 مقدمه 
 و حضور ،نامثبت اسالمي، ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگي امور معاونت توسط تهران کتاب الملليبين نمايشگاه ساليانة برگزاري به توجه با

 اين مطابق ،(ايران در خود نمايندۀ طريق از يا مستقيم صورتبه) فرهنگي بزرگ رويداد اين در خارجي متقاضيان و ناشران تمامي فعاليت
 .پذيردمي انجام نامهشيوه

 نامثبت. 1

 :است زير هايبخش شامل نمايشگاه، ناشران خارجي هايسالن .1-1

 پاويون A: 

 ؛)غيرعربي( هازبان ساير و انگليسي آثار نشر هايتازه بخش: A1سالن •

 فروش آزاد کتاب خارجي؛ بخش: A2سالن •

 پاويون B :عربي؛ آثار بخش 
 يك از بيش در نامثبت به تمايل صورت در. کنند نامثبت يادشده هايپاويون از هريك در خود، فعاليت نوع به توجه با است الزم متقاضيان

 .است ضروري درخواست هر براي جداگانه فرم تكميل پاويون،

 اقدام متقاضيان اين قسمتنام ماه قبل از زمان برگزاري نمايشگاه، نسبت به ثبت 4موظف است حداقل  خارجيکميتة ناشران  .2-1

 .کند

 به توانندمي باشند، نامثبت شرايط واجد و خارجي ناشر چند يا يك نمايندۀ که حقوقي يا حقيقي اشخاص يا و خارجي ناشران کلية .3-1

ت درخواس نمايشگاه از طريق سامانة مربوط در نمايشگاه، کميتة ناشران خارجي توسط شدهاعالم بنديزمان جدول طبق بخش هر تفكيك
 .کنند خود براي حضور در نمايشگاه را ثبت

 تشخيص با ريزي،برنامه شوراي مصوبات و نمايشگاه کلي بنديزمان چهارچوب در خارجي ناشران نامثبت پايان و شروع زمان :1 تبصره
 از تعهدي هيچ و معذوراست نامثبت شدهاعالم مهلت انقضاي از پس تقاضا هرگونه پذيرش از کميته اينو  است خارجيکميتة ناشران 

ثبت مهلت اتمام از بعد را خود مدارك يا دهند ارائه ناقص يا نادرست اطالعات نامثبت زمان در که ناشراني قبال در غرفه واگذاري حيث
 .داشت نخواهد ارائه کنند، نام

 .باشد داشته ربطذي نهادهاي جانب از نامثبت براي ممنوعيتي نبايد متقاضي: 2 تبصره

 حداقل از حقوقي يا حقيقي اشخاص توسط معتبر نمايندگي نامة داشتن يا خارجي ناشر مستقيم حضور درخواست نام،ثبت مبناي .4-1 

 .رسدب کميتة ناشران خارجي تأييد به وي، نمايندگي و ناشر اعتبار است الزم. است ايشان هايکتاب عرضة براي خارجي معتبر ناشر يك

بنابراين ارائة نامة نمايندگي انحصاري  ؛است عرضهقابلده هر کتاب صرفاً در يك غرفه و توسط يك نماين، Bو  A1 هايسالندر  .5-1

 الزامي است. خارجي، ر ناشره هايکتاب براي عرضة
شخص حقيقي يا حقوقي  ( را بهimprintخود ) زيرمجموعةنمايندگي انحصاري بخشي از موضوعات و يا ناشران  تواندميناشر : تبصره

 ديگر در نمايشگاه واگذار کند.
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 رسمي مجوزهاي از يكي داراي بايد خارجي، ناشران/ناشر از معتبر فروش اجازه يا و نمايندگي نامة ارائة بر عالوه ايراني، متقاضيان .6-1

 :باشند ذيل شرح به فعاليت
 اسالمي؛ ارشاد و فرهنگ وزارت از نشر پروانة: الف
 ؛(هاشهرستان يا و تهران فروشانکتاب و ناشران اتحاديه از) کسب پروانة: ب

 يك براي ،کنندمي نامثبت نمايشگاه خارجي ناشران بخش در بار نخستين براي و هستند کسب يا نشر پروانة فاقد که متقاضياني :تبصره
 .نمايند نامثبت به اقدام توانندمي يادشده، اتحادية در عضويت پروندۀ تشكيل بر مبني گواهي ارائة با نوبت

 و نمايدمي اعالم متقاضي به را احتمالي نواقص و اقدام شدهارائه مدارك بررسي به نسبت مقرر مهلت ظرف کميتة ناشران خارجي. 7-1

 .است مقرر مهلت در نقص رفع به موظف وي

 مدارك تأييد و کميتة ناشران خارجي بررسي از پس نامثبت قطعيت و نيست قطعي نامثبت منزلةبه ،ثبت درخواستو  مدارك ارسال. 8-1

 .شد خواهد اعالم کنندگانشرکت به ناشران خارجي به مربوط نظارتي مرجع توسط

 تنها مجاز به ارائة نامه نمايندگي انحصاري به يك شخص حقيقي يا حقوقي است. ،هر ناشر خارجي .9-1

 احراز، صورت در و است ممنوع ،پاويون يك در مختلف ناشران ذيل و مختلف هاياسم با حقوقي يا حقيقي فرد يك نامثبت .11-1

 .آيدمي عمل به ممانعت ايشان نامثبت از

 الكم انحصاري نمايندگي داراي متقاضي درخواست خارجي، ناشر يك از نمايندگي به تقاضا يك از بيش ثبت صورت در .11-1

 .بود خواهد عمل

 هاي ناشران داخلي نيست.در سالن عرضهقابل وجههيچبهدر اين بخش،  شدهعرضههاي خارجي کتاب .12-1

 تخصیص غرفه. 2

منتهي به زمان برگزاري  سال 4 طي منتشرشده عناوين اساس بر ،A1براي عرضه در سالن  متقاضيان عناوين تعداد محاسبة .1-2

بر اساس عناوين منتشرشده   A2و براي عرضه در سالن اخير سال 6بر اساس عناوين منتشرشده طي  B سالنبراي عرضه در ، نمايشگاه
 .نيست مؤثر غرفه متراژ تخصيص در ن،آ از پيش منتشرشدۀ عناويناست و  سال اخير 11طي 

 هاييغرفه که کنندگانيشرکت درخواستي متراژ تعديل به نسبت گذشته، هايسال مستندات اساس بر کميتة ناشران خارجي :تبصره
 .نمايدمي ضبط و ثبت آتي هايسال براي را متقاضي هر متراژ تقاضاي سنجيصحت مستندات و اقدام اند،داشته غيرواقعي متراژ با

 .بود خواهد مربوط دستورالعمل اساس بر مختلف، هايبخش در متقاضيان به غرفه متراژ تخصيص. 2-2

 .شد خواهد لحاظ کنندهشرکت ناشرانِ غرفة متراژ تعيين هايشاخص در نيز کتاب جديد هايصورت و الكترونيك هايکتاب .3-2

در سامانه  «نمايشگاه در عرضهموجود و قابل» هايو دقيق کتابکامل  اطالعات ورود غرفه، اختصاص براي قطعي نامثبت مالك .4-2

 .است تأييديه دريافت و مربوط وجه واريز و موردنياز مدارك و اسناد ارائة و

)در هر قالب و تحت هر عنوان ازجمله اعطاي نمايندگي و  غير به خود غرفة از بخشي يا تمام واگذاري به مجاز کنندگانشرکت .5-2

 .شد خواهد برخورد متخلفان با ضوابط، و مقررات مطابق و نيستند ...(

 نامثبت براي موردنیاز مدارك. 3
 و نامثبت سايت طريق از نامثبت تقاضاي ثبت به نسبت ،ناشران خارجي کميتة توسط شدهاعالم زماني جدول طبق اندموظف متقاضيان

 :نمايند اقدام زير جدول شرح به موردنياز مدارك ارائة

 :شامل نامثبت درخواست مدارك. 1-3

 ؛در سامانه نامثبت تقاضاي فرم اطالعات درخواستي و تكميل 

  ،نمايشگاه ضوابط مجموعة و نامثبت ضوابط پذيرشاعالم مطالعه. 
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 :شامل هويتي مدارك. 2-3

 ؛1-6 بند شرح به هاشهرستان يا تهران ناشرانو  فروشانکتاب اتحادية گواهي يا کسب يا نشر پروانة 

 ؛(يابدنمي حضور نمايشگاه در مستقيماً خود خارجي ناشر کهدرصورتي) خارجي ناشر از نمايندگي نامة اصل 

 امضاي صاحبان يا صاحب گذرنامة يا ملي کارت يا/ متقاضي حقيقي شخص براي( مورد حسب) گذرنامه يا ملي کارت اسكن 
 حقوقي؛ اشخاص براي مجاز

 :مالي مدارك. 3-3

 نقدي پرداخت رسيد يا الكترونيكي درگاه طريق از وجه واريز رسيد. 

 :ويزا درخواست مدارك .4-3

 شدهتكميل ويزاي نامةدرخواست ارسال و تكميل (Visa Application Form) فايل قالب در متقاضي توسط word؛ 

 فايل قالب در گذرنامه اول صفحة دو خواناي و واضح کامل، اسكن JPEG؛ 

 ؛3*4 اندازۀ در متقاضي واضح و جديد عكس 

 آمريكايي اتباع براي ويژه هايفرم تكميل/ انگلستان کشور اتباع براي( فارسي زبان به) رزومه. 

 :گمرك و بار حمل مدارك .5-3 

 ؛)گمرك( بار حمل فرم و اعالميه ارسال و تكميل 

 انبار؛ قبض 

 بارنامه؛ 

 شده بنديعدل ليست. 

 :شامل نمايشگاه در عرضهقابل هايکتاب دقيق اطالعات به مربوط مدارك .6-3

 ها؛کتاب ليست اکسل فايل 

 پوشش تحت ناشران اطالعات فرم. 

 :غرفه کارکنان هويتي مدارك. 7-3

 دار؛عكس کارت صدور منظوربه کارکنان 3×4 جديد عكس فايل ارائة 

 ؛(غرفه کارکنان و مدير جانشين غرفه، مدير) کارکنان ملي کارت اسكن فايل ارائة 

 غرفه در حضور براي موردنظر افراد شناسايي کارت صدور درخواست فرم تكميل. 

 :خوانکارت درخواست مدارك .8-3

 خوان؛کارت دستگاه واگذاري فرم تكميل 

 :نياز برحسب مدارك ساير. 9-3

 جنبي؛ هايبرنامه درخواست فرم 

 ؛(هاهزينه پرداخت رسيد با همراه) رفاهي ملزومات درخواست فرم 

 (.مربوط مالي اسناد و سازيغرفه پالن تأييديه با همراه) غرفه ساخت درخواست فرم 
 ،شودمي ارائه تهران کتاب الملليبين نمايشگاه در حضور ضوابط همراه به که هافرم تمامياطالعات درخواستي  تكميل :1 تبصره
 .است الزامي
 تخلفات به رسيدگي هيئت در مقررات طبق الزم تصميم متقاضيان، سوي از نادرست اطالعات هرگونه ارائة صورت در :2 تبصره

 .شد خواهد اقدام آن طبق بر و اتخاذ نمايشگاه
 موقعبه انجام در مسؤوليتي نمايشگاه بندي،زمان جدول مطابق مدارك از يك هر ارائة در کنندگانشرکت تأخير صورت در :3 تبصره
 .داشت نخواهد نمايشگاهي خدمات
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 غرفه هزینه پرداخت نحوه و مبالغ. 4

 :است ذيل شرح به ،B و  A1،A2 هايپاويون در غرفه دريافت تعرفة .1-4

 
 متراژ غرفه نوع متقاضی   قیمت هر مترمربع

 ريال 001111
 

 مترمربع به ازاي هر مترمربع 9تا   

ی
نمایندگ

ن
شرا

ي نا
ها

 

 
ن

ی در ایرا
خارج

 

 ريال 1131201
 

 به ازاي هر مترمربع ،مترمربع 24مترمربع تا  11از   

 ريال 1011111
 

 
 به ازاي هر مترمربع ،مترمربع 44مترمربع تا  20از  

 ريال 2162011
 

 به ازاي هر مترمربع ،مترمربع 111مترمربع تا  49از   

 ريال 2620111
 

 به ازاي هر مترمربع مربع،متر 211مترمربع تا  111از   

 متراژ غرفه متقاضینوع    قیمت هر مترمربع

 يورو 41
 به ازاي هر مترمربع، هاآثار التين و ساير زبان کنندگانارائه  

 
 

 کنندگانشرکت

 يورو 01 خارجی
 

  
 به ازاي هر مترمربع، عربي در بخش کتب آثار کنندگانارائه

 

 .دشومي تعيين نامثبت هويتي مدارك اساس بر کنندگان،شرکت خارجي يا ايراني هويت .2-4

 انصراف منزلةبه مقرر، موعد در وجه واريز قبل از واريز وجه، کميتة ناشران خارجي مجاز به تخصيص و تحويل غرفه نيست و عدم .3-4

 .شودمي تلقي نمايشگاه در حضور از

 است که در اين صورتهفته پيش از شروع نمايشگاه  دو، تا و عودت وجه واريزي و دريافت غرفه نامثبتمهلت اعالم انصراف از . 4-4

 شده از مبلغ پرداختي ايشان کسر و باقيمانده مسترد خواهد شد.هاي انجامدرصد از مبلغ پرداختي ناشر با توجه به هزينه 21
ت با رأي هيئر منصرِف ، ناشمهلت يادشده يا عدم حضور در نمايشگاهدر صورت اعالم انصراف از حضور در نمايشگاه پس از  :1 تبصره

 سال را نخواهد داشت 2گاه به مدت و حضور در نمايش نامثبت حقرسيدگي به تخلفات نمايشگاه 
 خارجي ناشران سازي غرفه اقدام نكند، کميتةآمادهساعت قبل از افتتاح نمايشگاه نسبت به دريافت و  24ضي تا چنانچه متقا :2 تبصره

 استرداد نيست.غرفه به متقاضيان ديگر است و وجه پرداختي قابل مجاز به واگذاري
ر صورت مكتوب و درج دليل يا داليل آن و با مهبايد به شده عالوه بر ثبت در سامانة نمايشگاه،انصراف ناشر در مهلت تعيين :3 تبصره

 و امضاي مديرمسئول انتشارات به کميتة ناشران خارجي اعالم شود.

 و ترخیص کتب خارجی گمرکی خدمات. 5

 المللحوزۀ فعاليت کميتة ناشران خارجي و بخش امور بين در کنندگانشرکت به گمرکي خدمات بهينة ارائة و ساماندهي منظوربه .1-5

 همچنين و نمايشگاه نظارتي و اجرائي هايبخش ساير با تعامل در نمايشگاه ترخيص گروه عملكرد براي شفاف بستري ايجاد و نمايشگاه
ونت هاي فرهنگي معاها و فعاليتادارۀ کل مجامع، تشكلو تأييد با هماهنگي کميتة ناشران خارجي  خدمات، اين دريافت متقاضيان

 نمايشگاه نام به رسيده کتب ترخيص انجام امور گمرکي و مسئول عنوانبه را فردي ،اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت امور فرهنگي
 مركگ با هماهنگي انجام به موظف ،وي .شود معرفي ترخيص فرآيند انجام براي گمرك ج.ا.ا به معاونت آن طريق از تا نمايدمي معرفي

 .است ترخيصگمرکي و  فرآيند طي منظوربه
 .پذيردميقطعي صورت  صورتبهواصله به نام نمايشگاه،  هايکتابتبصره: فرايند ترخيص 
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 فرد ي،گمرک و مالي تشريفات طي از پس کاال صاحبان به آن تحويل و گمرك سالن بارگيري و تخليه براي هماهنگي انجام .2-5

 از سوي کميتة ناشران خارجي تعيين خواهند شد. افرادي يا

رفه غ نام نكرده و در نمايشگاهصاحب کاال در نمايشگاه ثبت هايي کهارائة هرگونه خدمات گمرکي و ترخيص در مورد کتاب .3-5

 ممنوع است.ندارد، 

 .شود ارسال پست طريق از نبايد نمايشگاه، به مربوط هايمحموله. 4-5

 نمايشگاه گمرکي خدمات مشمول و است ممنوع تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه نام به کتاب جزبه کاال هرگونه ارسال و حمل .5-5

 خواهد کنندهشرکت متوجه آن مسؤوليت تمام ،شود نمايشگاه براي مالي و قانوني تبعات يا و اختالل ايجاد باعث چنانچه و بود نخواهد
 .بود

 اين غير در باشد؛ شدهتخليه تهران گمرك در نمايشگاه از قبل هفته دو تا حداکثر بايد نمايشگاه، مقصد به شده حمل بارهاي .6-5

 .داشت نخواهد تاريخ ازاينپس واصله کتب موقعبه ترخيص خصوص در مسؤوليتي نمايشگاه صورت،

 آتي را بند در شدهخواسته اطالعات همراه به بار حمل اعالمية کنندهشرکت است الزم نمايشگاه، نام به مبدأ از بار حمل از پس. 7-5

 .نمايد ارسال کميتة ناشران خارجي دبيرخانه به وقت اسرع در

 و فرهنگ وزارت فرهنگي امور معاونت» بايد کاال صاحب و گيرنده مقصد، نمايشگاه، به مربوط حمل اسناد و هابارنامه همة در .8-5

 :از است عبارت آن انگليسي معادل که شود درج( نمايشگاه دورۀذکر  با همراه) «تهران کتاب الملليبين نمايشگاه اسالمي؛ ارشاد
Cultural Deputy of Ministry of Culture and Islamic Guidance; Tehran International Book Fair 

 عهدۀ بر ،آن از ناشي عواقب مسؤوليت و نيست موردقبول باشد، مشابه حتي اگر يادشده، دقيق عنوان از غير يعناوين درج :تبصره
 .است کنندهشرکت

 تعداد و متقاضي نام است الزمهمچنين  .درج شود حمل اسناد و بارنامه در بايد نمايشگاه، در کنندهشرکت دقيق و کامل عنوان. 9-5

 .باشد شده درج روشن و خوانا کامل، شكل به ارسالي هايکارتن يا هاپالت روي بارنامه، يك به مربوط هايبسته همة

 الملليبين نمايشگاه مقصد به کاال حمل اعالمية فرم از شده کامل برگ يك بارنامه هر براي کنندهشرکت هر است الزم. 11-5

 .دهد کميتة ناشران خارجي دبيرخانة تحويل مدارك،ر ساي همراه و کرده کامل را تهران کتاب

 :از است عبارت نمايشگاه زمان در گمرك سالن از کتاب خروجو  ترخيص براي موردنياز اسناد .11-5

 بارنامه؛ 

 ؛بار حمل اعالمية فرم 

 ؛(ليست پكينگ) بنديعدل ليست 

 ؛گمرك انبار قبض 

 کتب ليست ارائة تأييد مالي، حسابتسويه تأييد نامي، ثبت هايفرم کليه ارائة تأييد بر مشتمل) کميته ناشران خارجي تأييديه 
 ؛(انفورماتيك بخش توسط

 عوارض؛ پرداخت و گمرکي تشريفات مراحل طي 
 کهدرصورتي و پذيرفت نخواهد صورت ترخيص براي اقدامي تمامي مدارك قيدشده، نقص بدون و کامل تحويل قبل از :1 تبصره

 مسؤوليت ننمايد، تحويل مقرر موعد در را آن در شدهخواسته مدارك از يك هر و بار حمل اعالميه فرم شده کامل نسخه متقاضي
 .بود خواهد کاال صاحب عهده به ترخيص در تأخير

 11 داقلح تحويلي، اسناد بودن کامل بر مبني کميتة ناشران خارجي تأييد زمان از ترخيص فرآيند انجام براي الزم زمان :2 تبصره
 مالي تشريفات کامل انجام و گمرك عمليات تكميل مدارك، کامل تحويل زمان اساس بر نيز انبار از بار خروج نوبت. است کاري روز

 .بود خواهد
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و  نمايشگاه در قطعي نامثبت بر مبني تأييد دريافت و ناشر نامثبت فرآيند تكميل و انجام به منوط گمرك، از کاال تحويل :3 تبصره
 .استپرداخت هزينه مربوط 

 .داردن پيگيري ي برايمسؤوليت ترخيص نمايندۀ و است کنندهشرکت ۀعهد بر مقرر، زمان در و کامل شكل به مدارك تحويل: 4 تبصره
 .است ترخيص مدارك اخذ قبال در متقاضيان به رسيد ارائة به موظف کميتة ناشران خارجي :5 تبصره
 .بود نخواهد نمايشگاه متوجه ،ترخيص در تأخير مسؤوليت شود، متوقف گمرك جانب از ترخيص فرآيند چنانچه :6 تبصره

 طي مربوط مالي فرآيندهاي و ترخيص گمرك توسط ايمحموله نمايشگاه، برگزاري آغاز به مانده روز 11 تا حداکثر چنانچه .12-5

 از مجوز کسب با را يادشده محموله انبارگرداني، و سازيآماده فرآيندهاي انجام تسهيل و تسريع براي تواندمي کاال صاحب باشد، شده
 .بگيرد تحويلنظارتي مربوط  کارگروه

 مربوط هزينة محموله، هر گمرکي و ترخيص هايهزينه محاسبة از پس نامه،شيوه اين ضوابط مطابق نمايشگاه کميتة مالي .13-5

 .نمايدمي اقدام انبار از کتاب خروج مجوز صدور به نسبت و دريافت کنندهشرکت از را

 ترخيص، مسئول توسط آن انجام صورت در و نيست نمايشگاه عهدۀ بر مازاد، هايکتاب مرجوع کردنهاي مترتب بر هزينه .14-5

 شريفاتت همة طي تا بار تحويل از پس کاال صاحب چنانچه. شد خواهد پرداخت کميتة مالي به کاال صاحب توسط مربوط هايهزينه کلية
 دريافت زمان در را احتياطي حاشية محاسبة با مرجوعي هايهزينه تقريبي برآورد کميتة ناشران خارجي نباشد، ايران در مرجوعي گمرکي

 .نمايدمي دريافت و مطالبه ايشان از انبار در مرجوعي بار
 منظور هزينه حساب به و جبران ترخيص بابت دريافتي وجوه محل از کسري صورت در مرجوعي، هزينه احتمالي التفاوتمابه :1 تبصره
 .شد خواهد
و فهرست  هاکتابروز پس از پايان نمايشگاه  3حداکثر تا  بايدميخود دارند،  هايکتابناشراني که تصميم به مرجوع کردن  :2 تبصره

 انبار تحويل دهند. مسئولرا به  بنديبسته
 .است نمايشگاه پايان از ماه يك گمرك، انبار تخلية براي مجاز مهلت حداکثر :3 تبصره

 یگمرک خدمات هزینة دریافتمحاسبه و  نحوة. 6

به ايشگاهنم در بار توزيع خدمات و ترانزيت قطعي، ترخيص شامل گمرکي، هايهزينه برآورد بهوظف م نمايشگاه، کميتة مالي .1-6

 .است گمرك انبار از خارجي بخش کتب خروج منظور

 :نمايد اقدام زير موارد انجام به نسبت است موظف نمايشگاه، کميتة مالي .2-6

 مرکزي؛ انبار محدودۀ در آنالين صورتبه نمايشگاه عامل بانك از ايشعبه ايجاد 

 مرکزي؛ انبار از کتب خروج براي ناشر طرف از پرداختي فيش دريافت 

 گمرکي؛ سبز برگ اساس بر کتب گمرکي اوزان محاسبه 

 شدهانجام محاسبات اساس بر گمرکي هزينة دريافت. 

 هاينمايشگاه مؤسسه نام به 306 کد انقالب ميدان شعبه شهر بانك نزد 011416329499 شماره حساب به دريافتي وجوه. 3-6

 .شد واريز خواهد ايران فرهنگي

 کيلوگرم هر ريالي معادل دالري نرخ و گمرکي هايبخشنامه اساس بر ،(عرب و التين کتب) خارجي کتب گمرکي خدمات .4-6

 :شودمي گذاريارزش زير شرح به ،)برمبناي ارز نيمائي( کنندگانشرکت کتب
 :شد خواهد دريافت و محاسبه زير فرمول مطابق( عرب و التين) خارجي ناشران بار کيلو هر گمرکي هزينة. 1-4-6
 «گمرکي حقوق %6 × گمرك توسط شدهاعالم ريالي نرخ و دالري ارزش × کتاب وزن کيلوگرم 1» 

 .شد خواهد دريافت و محاسبه، کيلوگرم هر به ازاي ريال 0111 نمايشگاه، گمرکي خدمات و توزيع خدمات .2-4-6
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 خواهد دريافت و محاسبه زير فرمول مطابق ،کيلوگرم هر براي خارجي وسيلة با حمل صورت در ترابري و راه وزارت عوارض .5-6

 :شد
 «%11× گمرکي نرخ به دالر 0/1 × کتاب وزن کيلوگرم 1»: خارجي هواپيماي با حمل صورت در .1-5-6
 «%11× گمرکي نرخ به دالر 1 ×کتاب وزن کيلوگرم 1»: خارجي کاميون با حمل صورت در .2-5-6
 «%11× گمرکي نرخ به دالر 1 × سنت 31 ÷ 111 × کتاب وزن کيلوگرم 1»: خارجي کشتي با حمل صورت در .3-5-6
و شهرسازي  راه وزارت عوارض پرداخت از ناشران زميني، و دريايي هوائي، از اعم ايراني کنندۀحمل شرکت با حمل صورت در :تبصره 

 .بود خواهند معاف

 خارجی کتب ارزیابی. 7
 و يملّ و مذهبي فرهنگي، هايارزش حفظ ضرورت جوامع، تعالي و رشد در تأثيرگذار و فرهنگي کااليي عنوانبه کتاب اهميت به نظر

 مايشگاهنبخش ناشران خارجي  در فروش براي که هاييکتاب محتوايي بررسي و ارزيابي فرآيند کنندگان،شرکت حقوق رعايت همچنين
 :پذيردمي انجام ذيل به ترتيب د،شومي عرضه تهران کتاب الملليبين

 صورت ،المللبين امور و خارجي ناشران بر نظارت کارگروه توسط نمايشگاه، در شدهعرضه خارجي کتب بر محتوايي نظارت انجام. 1-7

 است. زمينه اين در کامل همكاري به موظف خارجي ناشران ةکميت و پذيردمي

 :از اندعبارت ،شودمي محسوب غيرمجاز نمايشگاه در هاآن عرضة مقررات اساس بر که هاييکتاب .2-7

 باشد؛ اسالمي هايارزش با مخالف و غيراخالقي و مستهجن تصاوير يا مطالب حاوي که آثاري 

 باشد؛ داده قرار تعرض مورد را کشور ارضي تماميت و يملّ امنيت که باشد تصويري يا مطلب دربرگيرندۀ که آثاري 

 باشد؛ مختلف اقوام و ملل مذاهب، اديان، به توهين يا و انگيزفتنه انگيز،تفرقه مطالب حاوي که آثاري 

 باشد؛ نوظهور هايعرفان و نژادپرستي گرايي،فرقه انحرافي، عقايد مروج که کتبي يا تبشيري کتب 

 يا ردهنك رعايت را زماني محدودۀ که کتبي قبيل از) باشد کرده نقض را خارجي ناشران بخش عمومي مقررات که هاييکتاب 
 (.باشد افست کهاين

 محيط در رزيابياو  نمايشگاه گمرك، ارزيابي در نمايشگاه شروع از قبل ارزيابيسه مرحله ) بر مشتمل کتب، ارزيابي اجرايي فرآيند. 3-7

 .است آتي( به شرح هاسالن
 را مايشگاهن در حضور متقاضيان کتب کامل فهرست ،ماه قبل از شروع نمايشگاه سه تا حداکثر کميتة ناشران خارجي، اول مرحلةدر  .4-7

 .نمايدمي ارائهي نظارت کارگروه به است، شدهواصل يادشده تاريخ تا آنچه حسب
قابل نمايشگاه در عرضه غيرقابل کتب عنوانبه هاکتاب ليست اطالعات و آن عناوين اساس بر که هاييکتاب فهرستکارگروه يادشده 

کميتة ناشران  هب کتباً يك ماه قبل از شروع نمايشگاه تا محتوايي، سالمت عدم از اطمينان و بازبيني از پس و استخراج باشند، تشخيص
 .کندمي منعكس خارجي

 قلمنت مربوط متقاضي به را مراتب خود، رسانياطالع سامانة و اطالعاتي بانك از هاکتاب اين حذف ضمن خارجي،کميتة ناشران 
 .نكند ارسال نمايشگاه به را هاکتاب اين مكتوب، تعهد ارائة ضمن تا کندمي

 برايي ارتنظ کارگروه توسط مراتب باشد، داشته وجود بيشتر بررسي به نياز و باشد تأمل محل عناوين از برخي کهدرصورتي تبصره:
 دريافت قبال در) ارزيابي بخش به کتاب نمونة تحويل با هاکتاب بنديبسته دنکرباز از پس و اعالم کتاب فيزيكي نسخة مالحظة

 .اقدام خواهد شد آن تردقيق بررسينسبت به  ،(رسيد

 هايمحموله محتوايي و بازبيني بررسي به نمايشگاه، در مستقر گمرك انبار در حضور باي نظارت کارگروه ارزيابان، دوم رحلةمدر  .5-7

 مراتب نباشد، موجود کنندهشرکت اعالم ليست در که عناوينيو يا  مناسبنا محتواي با عناوين مشاهدۀ صورت درو  پردازندمي واصله
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ك موظف سالن گمرير مد .نمايد اقدامآن  و نگهداري جداگانةکتب  گونهاين آوريجمع نسبت به تا شودميابالغ  گمرك سالن مدير به
 به صاحب کاال است. شدهآوريجمعرسيد کتب  به ارائه

 مدير هب مراتب شود، داده تشخيص عرضهغيرقابل مواردي ارزيابي، کارشناسان محيطيِ هايبازبيني در چنانچه، سوم مرحلةدر  .6-7

 دري ظارتن کارگروه به موردنظر آثار نسخ کلية تحويل به نسبت مربوط، غرفة به مراتب فوري اعالم با و ابالغ کميتة ناشران خارجي
 .شد خواهد اقدام رسيد اخذ قبال

 ابطال بالق دري نظارت کارگروه شود، داده تشخيص بالاشكال بازبيني و بررسي از پس فوق بند موضوعهاي کتاب چنانچه :1تبصره 
 .داد خواهد عودت عرضه در غرفه براي را کتب شده،ارائه رسيد

 رسيدها، گيريبازپس قبال در مشخصي سازوکار با نمايشگاه کار پايان به روز يك فاصلة در شده،آوريجمعهاي کتاب کلية :2تبصره 
 .شود مرجوعتا به کشور مبدأ  شودمي داده عودت ناشرين به

 هاتابک، تنها در صورت انتقال اين هاغرفهعرضه در  منظوربهورود هرگونه کتاب جديد يا تكراري پس از آغاز به کار نمايشگاه . 7-7

 است. پذيرامكانکارشناسان کارگروه نظارتي  تأييدبه انبار گمرك و 

 احتمالي راضاتاعت به کارگروه، از نمايندگاني و کارشناسان تا کندمي تعيين را معيني سازوکار و مشخص محل ،ينظارت کارگروه. 8-7

 .باشند پاسخگو عناوين از برخي ممنوعيت خصوص در

 اخالل موجب ها،ابالغيه و هاتذکر اجراي از استنكاف و همكاري عدم با دارانغرفه يا اجرايي عوامل از هريك که صورت در. 9-7

 .گيردمي قرار بررسي مورد تخلفات، به رسيدگي هيئت به ارجاع و کتبي اعالم با مراتب شوند، ارزيابي روند در

 ظراتين چنانچه که نمايدمي اتخاذ سازوکاري ،نمايشگاه در حاضر نظارتي نهادهاي ضمن برقراري ارتباط با ،ينظارت کارگروه. 11-7

 .شود اعمال نامهشيوه همين اجرايي چهارچوب در و ايشان طريق از صرفاً ،باشد داشتهوجود  شدهعرضه کتب محتواي خصوص در

 سلفون يا و عمومي نمايش عدم و کتبي تذکر با ،نامطلوب باشد تصاويرارندۀ دربرد صرفاً ،و پزشكي علمي کتب که مواردي در. 11-7

 .خواهد شد نظرصرف کتب آوريجمع از ،شدهداده نمايش نسخة روي کشيدن

 کتب، عودت و آوريجمع روند خالل در که نمايدمي اتخاذ ترتيبيي نظارت کارگروه خارجي، کتب باالي قيمت به توجه با. 12-7

 .نشود وارد هاکتاب به آسيبي

 مجوز اخذ با کشور مرجع هايکتابخانه و پژوهشي و علمي معتبر مؤسسات که نمايدمي اتخاذ سازوکاريي نظارت کارگروه. 13-7

 ژوهشگرانپ دسترسي از مانع کتب، عرضة ممنوعيت و باشند داشته پژوهشي بررسي و برداريبهره براي را ممنوعه کتب خريد امكان
 .نشود آن محتواي به علمي پاسخگويي و نقد و نامطلوب منابع به معتمد

 و عرضة کتاب فعالیت ضوابط. 8

 خواهند مقررات و ضوابط رعايت با دارشناسنامه (غير افستاصل ) کتاب عرضة به مجاز صرفاً بخش، اين در کنندگانشرکت. 1-8

 .بود

و  نگهداري شده در سامانه توسط آن ناشر است وشده و ثبتهاي اعالمغرفة تخصيصي به هر ناشر، صرفاً براي عرضة کتاب .2-8

 خلفانمت شده در مقررات بابينيوفق مجازات پيش و شودمي محسوب تخلف نشده،ثبت هايکتاب عرضة و غيرمجاز هايکتاب فروش
 .شد خواهد برخورد

از )محصوالت صرفاً صوتي  ،اطالعات ذخيرۀو تجهيزات يا لوازم  فشرده لوح پوستر، مانند کتاب از غير کاالي و نمايش فروش .3-8

 کارت، افزاررمنشدۀ سخنراني و ...(، انواع ، نوار ضبطهافيلم .(، محصوالت صرفاً تصويري )از قبيلموسيقي، سخنراني و .. هايآلبوم قبيل
 .است ممنوع بازياسباب و عروسك جورچين، التحرير،لوازم تبريك،
 به کتاب محتواي با آن مستقيم ارتباط به درج مراتب در کتاب و مشروط کتاب، به منضم فرهنگي محصول نوع هر ارائة: 1 تبصره

 .است بالمانع کميته، مدير تشخيص
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 .است بالمانع باشد، نداشته اسالمي شئون با مغايرتي اينكه به مشروط آموزشي،-علمي پوستر و نقشه عرضة :2 تبصره
 .است بالمانع باشد، الكترونيك کتاب مصداق که( قانوني مراجع از مجوز داراي) فشرده لوح عرضة :3 تبصره

 اطالعات مطابق هانمايندگي و خود هايکتاب شامل) خود غرفة در عرضهقابل هايکتاب فهرست نگهداري و تهيه به ملزم ناشران. 4-8

 خشب امضاي و مهر به ممهور و کنترل مربوط بخش مديريت توسط فهرست اين. هستند ناظران به ارائه براي( نامثبت سامانة در شدهدرج
 .شد خواهد

 .است ممنوع نمايشگاه در گذشته، آن انتشار تاريخ از سال 11 از بيش که هاييکتاب عرضة فروش کتاب و نيزپيش .5-8

ارت( محروم کخوان بنچنانچه ناشري براي مدت معيني از فعاليت در نمايشگاه يا استفاده از تسهيالت آن )مانند دستگاه کارت. 6-8

زات ناشر تشديد مجا ها )به هر نحو( اقدام به ادامة فعاليت کند، نسبت بهصورت مستقل يا با مشارکت و همكاري ساير غرفهشود و به
 ، اقدام خواهد شد.کردههاي ناشر متخلف همكاري براي عرضة کتاب اي کهمتخلف و نيز غرفه

درج شود  روشن و واضح صورتبه هاکتاب روي بايد شده،اعمال تخفيف نيز و( االمكان رياليو حتي ارزي) هاکتاب فروش قيمت .7-8

 .باشد داشته قرار مخاطبان ديد معرض در و

سال نگذشته باشد(، نرخ ارز مصوب نيمايي خواهد  3ها بيش از کتبي که از تاريخ انتشار آن)هاي نشر مبناي محاسبه قيمت تازه .8-8

 التفاوت قيمت کتب )نرخ نيمايي و نرخ آزاد ارز( در قالب يارانه نشر بر اساس گزارش سامانه فروش محاسبه خواهد شد.بود. مابه
کميتة  وسطت تأييدشده قيمت. )، ممنوع استجلد پشت قيمت تغيير و بودن مخدوش يا جلد پشت از باالتر قيمت به کتاب فروش :1 تبصره

 (.است جلد پشت قيمت مالك ،ناشران خارجي
 .نيست مجاز وجههيچبه نمايشگاه ايام در هاتخفيف کاهش و هاقيمت افزايش: 2 تبصره
 متوجه کتاب خريد از پس خريداران/خريدار و باشد شدهعرضه قيمت دو با نمايشگاه ضوابط چهارچوب در کتابي کهدرصورتي: 3 تبصره
 کتاب قيمت التفاوتمابه يا و بپذيرد را کتاب شدن مرجوع است موظف فروشنده شوند، ترپايين قيمت با ديگر غرفة در کتاب همان عرضة

 .باشد موجود ترپايين قيمت با کتاب کهاين بر مشروط نمايد، مسترد مشتري به را ترپايين باقيمت

 و مصوب نرخ از باالتر ارز نرخ اعمالو همچنين  الملليبين ارزهاي ساير به اصلي ناشر توسط شده فاکتور ارز از ارز، نوع تغيير .9-8

 ، ممنوع است.نمايشگاه کميتة ناشران خارجي توسط شدهاعالم

 .شودمي ابالغ کنندگانشرکت به و تعيين نمايشگاه ايام به نزديك زماني فاصلة در کميتة ناشران خارجي توسط ارز نرخ :تبصره

 .است سالن مدير اجازۀ به منوط ها،سالن کليه از تجهيزات ساير و کتاب محمولة خروج و ورود .11-8

 هدهع بردر نمايشگاه، مسئوليت هرگونه عواقب احتمالي  شدهعرضهدر صورت مغايرت فهرست اعالمي کتب با عناوين  .11-8

 مربوط و موجب محروميت از حضور در دورۀ بعدي نمايشگاه خواهد بود. کنندهعرضه

 خريد فاکتور صدور با خريدار درخواست صورت در و تخفيف ٪11 حداقل رعايت با را خود هايکتاب بايد کننده،شرکت ناشران .12-8

 .نمايند عرضه خريداران به غرفه داراي ناشر مهر به ممهور

 .هستند تخفيف درج با فاکتور صدور به موظف ناشران خريدار، توسط فاکتور درخواست صورت در .13-8

داران به استفاده از سامانة متمرکز فروش در نمايشگاه، تمامي ناشران در صورت تشخيص مديريت نمايشگاه مبني بر الزام غرفه. 14-8

 ملزم به اقدام و تأمين تجهيزات مربوط خواهند بود.

 جلسة نظارتي هستند.مربوط و همكاري در امضاي صورت ناظران و مسؤولين قانوني تذکرات رعايتناشران ملزم به . 15-8

 اي خرید کتابکارت یارانهبن خوان وضوابط مربوط به دستگاه کارت. 9

موقع براي پيگيري به به نسبت اندموظف دارانغرفه و است الزامي بازديدکنندگان خريد سهولت منظوربه خوانکارت دستگاه نصب .1-9

 .نمايند اقدام دستگاه سالم همچنين عودت و خوانکارت دستگاه نصب و دريافت
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 .هستند مستثنا قاعده اين از ندارند، بانكي حسابشماره ايران در که خارجي ناشرين :1تبصره 

براي موقع بهپيگيري  به نسبت اندموظف دارانغرفه و است الزامي بازديدکنندگان خريد سهولت منظوربه خوانکارت دستگاه نصب. 2-9

 .نمايند اقدام دستگاه سالم عودت همچنين و خوانکارت دستگاه نصب و دريافت
گاه و استفاده از دست نمايشگاه عامل تحويلي از سوي بانك خوانکارتدستگاه  جزبهخوان کارت دستگاه هر نوع از استفاده :1 تبصره
 .ستا ممنوع ،هابانك سايرخوان کارت

 .مجاز نيستکتاب،  الكترونيكي کارتبن نپذيرفتن و خوان در غرفهکارت دستگاه از نكردن استفاده :2 تبصره
خوان در موقعيتي قرار گيرد که امكان ورود رمز هاي کارتبايد دستگاههاي بانكي خريداران، ميمنظور حفظ امنيت کارتبه :3 تبصره

 فراهم باشد.کارت توسط شخص خريدار 

ساعت قبل از شروع نمايشگاه، تمهيدات الزم براي نصب  44اند حداکثر تا موظف خارجيناشران  و کميتة معاونت اجرايي نمايشگاه .3-9

داران نيز موظف به اقدام براي دريافت دستگاه غرفه .کنندهاي مختلف تابعه را فراهم در تمامي سالن خوانکارت هايدستگاهاندازي و راه
 ساعت قبل از شروع نمايشگاه هستند و تبعات هرگونه تأخير برعهدۀ ناشر خواهد بود. 24خوان تا حداکثر کارت

واريز وجه  هنگامخوان )متناسب با متراژ غرفه و فعاليت ناشر(، صرفاً از طريق ثبت در سامانه درخواست بيش از يك دستگاه کارت .4-9

، امكان اقدام از سوي بانك عامل در ايام برگزاري نمايشگاه مشروط به خوانپذير است و تحويل دستگاه کارتبراي دريافت غرفه امكان
 است. خارجيشده و تأييد مدير کميتة ناشران واريز وجه مربوط به حساب اعالم

 شده، بايد به نام شخص متقاضي و يا به ناماعالم حسابشماره .است الزامي نامثبتسامانه هنگام  در حساب کامل اطالعات درج. 5-9

 انتشارات )در مورد اشخاص حقوقي( باشد.

شده در مقررات تعيين فرهنگي اهداف با کتاب که مغاير الكترونيكي هاي خريدبن مورد هر نوع اقدام يا مشارکت و همكاري در .6-9

 تحويل دونب کارتبن طريق از مبلغ کتاب، دريافت فروش و تحويل بدون کارتبن نقدکردن يا نقد وجه با کارتبن باشد، ازجمله معاوضة
 روش کتاب( و ...فکارت بابت پيشکارت يا دريافت بنهاي قبلي با خريدار با استفاده از بننمايشگاه )اعم از تسويه حساب محل در کتاب

 شده در دستورالعمل رسيدگي به تخلفات نمايشگاه است.بينيت پيشممنوع و مستوجب اعمال حداکثر مجازا

 صدور شود،پرداخت مي« ايکارت يارانهبن» که تمام يا قسمتي از آن با ريال ميليون 11 بر مازاد هايفروش تمامي براي .7-9

 دهش قيد آن در( فاکتور صدور زمان و کامل آدرس همراه، تلفن ملي، شناسه يا شمارۀ از اعم) خريدار مشخصات تمامي که فاکتوري
 انجام يز زمانو ن شماره ترتيب فاکتورها. است آن و ارائه به ناظران نمايشگاه از نسخه يك نگهداري به مكلف ناشر و است ضروري باشد،

 .باشد محل نمايشگاه در تحويلقابل نيز هاکتاب و داشته مطابقت باهم بايد فاکتور تاريخ تراکنش و

 ممنوع است. (اشخاص فقره کارت 0 از بيش مجموعاً) گروهي و تجميعي صورتبه اشخاص کتاب الكترونيكي هايبن دريافت .8-9

اي در اي به خارج از غرفه و نمايشگاه و هرگونه تراکنش مالي مربوط به بن کارت يارانهخوان بن کارت يارانهانتقال دستگاه کارت .9-9

 نمايشگاه، مجاز نيست.خارج از ساعات فعاليت 

اير کارت مربوط به سهاي مربوط به غرفة خود هستند و دريافت بنکارت بابت فروش کتابناشران صرفاً مجاز به دريافت بن .11-9

 اي نمايشگاه محروم شده، موجب طرح مراتب در هيئتهاي ناشري که از استفاده از تسهيالت يارانهها و همكاري براي عرضة کتابغرفه
 رسيدگي به تخلفات نمايشگاه است.

 دارانغرفه فعالیت اجرایی ضوابط. 11

 وصيهت مناسب اداري لباس از استفاده. )است الزاميناشران و عوامل ايشان در نمايشگاه  سوي از اسالمي شئون و حجاب رعايت .1-11

 .(شودمي

 هاي اسالمي و شرع باشد، ممنوع است.با شئون و ارزش پوستر يا تصاويري که محتواي آن مغايراستفاده و نصب هرگونه  .2-11

 هستند. نمايشگاه افتتاحية زمان در غرفه موقعبه چيدمان و نمايشگاه از قبل روز يك تا غرفه گرفتن تحويل ناشران ملزم به .3-11
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 .استدر تمامي ساعات کاري نمايشگاه الزامي  غرفه در مسئول جانشين شده يامعرفي مسئول حضور .4-11

 خواهد تغييرقابل نمايشگاه اجرايي معاون تشخيص به بنا که است 19 تا 11 ساعت از بازديدکنندگان، براي نمايشگاه کار ساعت .5-11

 دربراي بازگشايي و  موقعبه حضور .باشند حاضر غرفه محل در ،سالن درِ ورودي گشايش از قبل دقيقه 31 بايد دارانغرفه و ناشران. بود
 مسؤوليت مقرر، زمان در حضور عدم صورت در. است الزامي ،نمايشگاه کار ساعت پايان زمان در هاسالن تخلية و نمايشگاه کار به آغاز زمان

 .است غرفه مسئول عهدۀ بر احتمالي حوادث و خسارت هرگونه

 ساعت از بعد و قبل هايزمان در و است صبح 9 تا 0 عتاس از نمايشگاه، برگزاري روزهاي در هاسالنبه  کتاب انتقال ساعت .6-11

 اجازه به منوط ها،سالن کليه از تجهيزات ساير و کتاب خروج و ورود همچنين مجاز نيست. ،کتاب حمل خودروهايچرخ يا  تردد شدهتعيين
 .است سالن مدير

 صدور و افراد حضور مجاز ميزان .است الزامي نمايشگاه، کار ساعات تمام در دارانغرفه براي شناسايي کارت الصاق و نصب .7-11

 .است متصدي نفر يك متر، سه هر ازاي به باال، به متر 12 از و متصدي نفر سه غرفه متر 12 تا کارت،

اضطراري،  مسيرهاي راهروها،) غرفه از خارج فضاي به تعرضهرگونه  و است غرفه فضاي به مختص ،کتاب نمايش و نگهداري. 8-11

 از بيرون جانبي هايديواره از استفادهو نيز تصرف غيرمجاز فضاي نمايشگاهي مازاد بر متراژ تخصيصي،  (هاغرفه پشت فضاي و اطراف
 براي صوتي هايمزاحمت ايجاد و ...( و سالن راهروهاي در بندانراه ايجاد) سالن و غرفه در عمومي نظم زدن برهم ،سالن ديوار و هاغرفه
 موجب طرح مراتب در هيئت رسيدگي به تخلفات نمايشگاه است. مجاور هايغرفه

 .شد خواهد اقدام شدهاستفاده فضاي بابت فاکتور صدور به نسبت رعايت، عدم صورت در تبصره:

 صورتبه هاآن دريافت براي که جوارهم هايغرفه تجميع هرگونه همچنين و غرفه در مجوز اخذ بدون و غيرمجاز وسازساخت .9-11

 )حتي در صورت قرارگيري الفبايي در کنار يكديگر( در هيچ شرايطي مجاز نيست. شده، درخواست و نامثبت جداگانه

 متقاضي مشخصات و نام اساس بر هاغرفه شود ومي اجرا واحدي هايطرح ها،غرفه درِ سر کتيبه و نما سازييكسان منظوربه .11-11

حو مخدوش و ماهيت آن را به هر ن گونه تغيير نام و استفاده از پسوند و پيشوندهايي که نام غرفه رابديهي است هر  شوند.مي گذارينام
 .نمايند خودداري جداگانه طرح يا و نوشته هرگونه نصب از دارانغرفهو الزم است  ممنوع است ،تغيير دهد

 ها و راهروها ممنوع است.راهنماي سالنرساني و هرگونه تغيير اطالعات و مخدوش کردن تابلوهاي اطالع .11-11

 .است ممنوعاکيداً  نمايشگاه هايسالن کليه در دخانيات ستعمالا .12-11

 .است الزامي مترمربع غرفه، 9 هر به ازاي (گاز و آب يا co2 کپسول) اطفاء حريق کپسول دستگاه يك و وجود تهيه .13-11

سيم  .14-11 شعاب  اخذکشي و  هرگونه  شتيباني  و اجرايي ميتةک با هماهنگي بدون و متفرقه مصارف  براي برق فرعي ان   همچنين و پ

  بر اضافي  و اشتعال قابل مواد قراردادن و هاغرفه در وپزپخت و حرارتي زاروب منابع از استفاده  و برقي کتري ،برقيبخاري هرگونه از استفاده 
  يهاتابلو نزديكي در ضايعات  و ، تجهيزاتکتاب استقرار و نيز  نمايشگاه  هايسالن  در اشتعال  قابل مايعات نگهداري ،برق هايسيم  روي
 .بود دخواه غرفه مدير عهدۀ بر ،و جبران خسارات احتمالي غيرمجاز انشعاب از ناشي حادثه هرگونه بروز مسؤوليت. است ممنوع اکيداً برق

 و تجهيزات تابلوها، ها،قفسه است الزمهمچنين  .داران استغرفه بر عهدۀ تحويلي، هايغرفهتجهيزات و  نگهداري و حفظ .15-11

 و خسارت هرگونه آمدن وارد صورت در شود. جلوگيري هاآن احتمالي سقوط از تا شوند تثبيت خود جاي در ايغيرسازه عناصر ساير
 .بود خواهند پشتيباني و اجرايي کميتة نظر مطابق خسارت جبران به موظف کنندگانشرکت ناصحيح، تفادۀاس

 .است غرفه مسئول بر عهدۀ ،غرفه در قيمتي وسايل ساير و نقد وجه از حفاظت مسؤوليت .16-11

 .ندباش کوشاخود  و آراستگي غرفة نمايشگاه کلي نظافت در است شايسته و است دارانغرفه عهدۀ بر هاغرفه داخل نظافت .17-11

 :است مجاز ذيل شرايط چهارچوب در ساخت غرفه ،نمايشگاه بصري زيبايي و محيط انضباط حفظ منظوربه. 18-11

 ايمن فاصلة رعايت با و هاديواره و هاسقف با تماس بدون و متر 3 خودساز، هايغرفه براي سازيغرفه مجاز ارتفاع حداکثر 
 ؛است
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 ؛نيست مجاز نمايشگاهي فضاي در طبقه 2 در خودساز هايغرفه ساخت 

 مواد از استفاده راهروها، موقت، هايديواره با تماس عدم مانند نمايشگاهي استاندارد رعايت خودساز، هايغرفه طراحي در 
 ؛است الزامي نمايشگاه، کار پايان از پس محيط موقعبه سازيپاك و ضايعات آوريجمع مناسب،

 نيست مجاز نمايشگاهي هايسالن در...( آهن شيشه، سيمان، آجر،) ساختماني مصالح با خودساز هايغرفه ساخت. 

 رؤيت الزامي است.هاي خودساز در مكان مناسب و قابلنصب و جانمايي کتيبه و شمارۀ غرفه در غرفه 

 استتفاده از ديتواره بتراي نصتب نمايشتگر يتا محتتواي تبليغتي در ديتوارۀ غرفتة خودستاز )تتا ارتفتاع              حداکثر سطح قابل
مستتتلزم کستتب مجتتوز از کميستتيون تبليغتتات و بازرگتتاني    درصتتد استتت و بتتيش از آن   31متتتر( معتتادل   3مجتتاز 

 نمايشگاه و پرداخت تعرفه است.

 دسترس و خارج از ديد ناظران نبايد اجرا و ساخته هاي خودساز بايد متعارف باشد و فضاي غيرقابلآرايي غرفهطراحي و غرفه
 شود.

 جنبی هايفعالیت ضوابط. 11

هاي فرهنگي مرتبط با )شامل مجموع فعاليت غرفه داخل در جنبي فعاليتهرگونه  انجام براي کميتة ناشران خارجي از مجوز اخذ. 1-11

 .ضروري است ها و ...(ها، نشستکتاب مانند جشن رونمايي، دعوت از نويسندگان و شخصيت

 و کنندگانشرکت تعداد برآورد ساعت، تاريخ، مدعو، يا سخنران نام برنامه، عنوان شامل هابرنامه از هريك مشخصاتالزم است . 2-11

 شود. ارائه و اعالم کميتة ناشران داخلي به و قبالً در سامانه ثبت، برنامه اجراي محل

 رد سالن، بر حاکم عمومي نظم در اخاللو ايجاد مزاحمت براي ديگران، انسداد مسير  از جلوگيري و مربوط مقررات کامل رعايت. 3-11

 .است ضروري برنامه اجراي مدت طول

هبرنام محتواي مورد در مسؤوليتيکميتة ناشران خارجي  و است برگزارکننده عهدۀ بر غرفه داخل هايبرنامه محتواي مسؤوليت. 4-11

 .بود خواهد پاسخگو و مسئول شخصاً برگزارکننده و ندارد نظارتي هايدستگاه قبال در پاسخگويي و احتمالي تخلفات و ها

 ضرورت فرهنگي،-هاي تحت نظر کميتة علميسالن در جنبي هايفعاليت و هابرنامه اجرايمجوز  دريافتو  هماهنگيانجام  براي .5-11

 اهداف، تناسببهاين کميته  کنند. ارسال ياشده کميتة به و ثبتدر سامانه  شدهرا طبق جدول زماني اعالم درخواست خود ناشران دارد
 خواهد کرد. تصميم اتخاذ رسيده تقاضاهاي خصوص در ،خود تامكانا و هابرنامه

 تبلیغات. 12

 تزيين و طراحي به نسبت مناسب روش با مجازند ناشران و است خود غرفة داخل به محدود صرفاً دارانغرفه تبليغاتي فضاي. 1-12

 .(است متر 3 حداکثر داران،غرفه اختيار در غرفة ارتفاع) .کنند اقدام خود غرفة

 ورتص در و است مجوز کسب به منوط صرفاً ،هاي نمايشگاهي()درون و بيرون سالن غرفه از خارج در تبليغات هرگونه انجام .2-12

طريق  از است الزم دارند، تبليغي هايفعاليت انجام به تمايل که دارانيغرفه .شد خواهد جلوگيري آن انجام از غيرمجاز، تبليغ اهدۀمش
 .نمايند اقدام نمايشگاه «بازرگاني و تبليغات کميسيون»با مجريِ طرف قرارداد 

بازي و پستالکارت ،جورچين ،(الكترونيك کتاب از غير) فشرده لوح ويزيت، کارت جدول، دار،آرم دستي ساك تراکت، توزيع .3-12

 خارج در بليغاتيت اقالم ديگر و پوستر برچسب، بروشور، بالن، بنر، هرگونه نصب و نيز مشابه کاالهايو  تبليغاتي شكل به علمي هاي
 .است پذيرامكان گفتهپيش کميسيون از مجوز اخذ با صرفاً غرفه، از

ه ا براي ناشراني مجاز است که محتواي سايت يا اپليكيشن ناظر بهتن ،کتاب در درون غرفه تبليغ سايت يا اپليكيشن عرضة .4-12

 همان ناشر باشد. منتشرشدۀ هايکتاب

 .است ممنوع بازديدکنندگان مسير کردن مسدود و تبليغاتي استندهاي نصب .5-12
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 خارجی ناشران بخش در کنندگانشرکت میان اختالف حل ضوابط. 13
 و کار سالمت موجب نمايشگاه، مقررات و ضوابط به توجه و مشتريان و همكاران با تعامل در ايحرفه اخالق و اصول رعايت به اهتمام

 ديگر عملكرد نحوۀ به نسبت کنندگانشرکت از برخي که مواردي در حالدرعين. است شكايت طرح يا اختالف هرگونه از جلوگيري
 :ذيرفتپ خواهد صورت ذيل ضوابط اساس بر طرفين، بين سازش ايجاد و اختالف حل باشند، داشته شكايت يا و اعتراض خود همكاران

 اينامه بايد دارند، الملليبين ناشر يك هايکتاب از بخشي يا کل عرضة و فروش براي انحصاري نمايندگي که کنندگانيشرکت. 1-13

 و نام يقدق ذکر با) حقوقي يا حقيقي شخص باشد شده تصريح آن در که نمايند ارائه خارجي ناشران کميتة به خطاب مربوط ناشر از
 نمايشگاه برگزاري ايام در را موردنظر ناشر هايکتاب از بخشي يا کل عرضة و فروش اجازۀ( Exclusve کلمه ذکر با) انحصاراً( مشخصات

 .دارد تهران کتاب الملليبين
 بخش زا موردنظر نامة تصوير يا و شود ارائه خارجي ناشران کميتة به نمايشگاه شروع از قبل ماه يك تا بايد فوق نامة اصل :1 تبصره
 .شود ارسال ايميل طريق از نمايشگاه نامثبت بخش به مستقيماً ،(او ايمنطقه نمايندۀ يا و) ناشر مرکزي دفتر فروش
 .شد نخواهد داده اثر ترتيب يادشده، تاريخ از پس واصله هاينامه به :2 تبصره

 ناشر آن کتب فروش و عرضه مانع تواندمي باشد، داشته را الملليبين ناشر يك از انحصاري نمايندگي نامة که ايکنندهشرکت. 2-13

 نمايشگاه در شفرو اجازۀ يا نمايندگي نامة ديگري اشخاص يا شخص به مربوط، ناشر اينكه بر مشروط شود، کنندگانشرکت ساير توسط
(Sale Authorization )باشد نداده. 

 وضوعم باشد، نداشته را مربوط ناشر از فروش اجازۀ اخذ امكان ديگر و باشد نموده خريداري قبل از را کتبي ايکنندهشرکت چنانچه :تبصره
 نآ عرضة نحوۀ خصوص در و ارزيابي...(  و خريداري اسناد کتب، حجم) جوانب جميع مالحظة با و خارجي ناشران کميتة نظر اساس بر

 .شد خواهد نظر اعالم

 خارجی ناشران انضباطی دستورالعمل. 14
 رسيدگي هيئت در مراتب و شودمي محسوب تخلف تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه خارجي ناشران بخش در زير موارد از يك هر ارتكاب

 .:شد خواهد رسيدگي ناشران، تخلفات به

 ؛شكلبه هر  کننده نامثبت شخص غير به غرفه و اجارۀ واگذاري .1-14

 :نمايشگاه در ذيل کتب فروش و ارائه .2-14

 است؛ شدهاعالم ممنوع ،ناشران خارجي بخش به مربوط نظارتي مرجع توسط نمايشگاه در هاآن عرضة که هاييکتاب: الف
 معتبر؛ غير و شناسنامه بدون کتب: ب
 يا نمايشگاه در تحويل صورتبه چه) غيرمجاز تكثير يا و اصلي ناشراجازۀ  بدون شدهافست( الكترونيكي/ چاپي) هايکتاب: ج

 ؛(فروشپيش
 تافس داخلي، ناشر نشر حقوق رعايت بدون کشورها ساير در و گرفته صورت ايران در آن اول چاپ که تأليفي هايکتاب: د

 باشد؛ شده
 بدمنظر؛ و کثيف ديده،آسيب هايکتاب: ه
 غيرواقعي، محتواي سازي،کتاب از مصداقي انحا از نحوي هر به که( Fake) تقلبي هايکتاب عرضة و غيرواقعي ليست ارائة: و

 باشد؛ آن امثال و غيرواقعي نشر مبدأ غيرواقعي، ويسندۀن ساختگي، محتواي
 .باشد نشده ارائه کميتة ناشران خارجي به مقرر موعد در مربوط فرم اساس بر هاآن اطالعات ليست که هاييکتاب: ز 

 :کتاب اييارانه کارتبن مورد در شدهتعيين فرهنگي اهداف با مغايرمتقلبانه و يا  اقدام هرگونه. 3-14

 کتاب؛ و تحويل فروش بدون آن نقدکردن يا نقد وجه با اييارانه کارتبن معاوضة: الف
 ؛(اشخاص فقره کارت 0 از بيش مجموعاً) گروهي و تجميعي صورتبه اشخاص اييارانه کارتبن دريافت: ب
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 پرداخت اييارانه کارتبن با آن مبلغ که ريال ميليون 11 بر مازاد هايفروش تمامي در دقيق فاکتور و نگهداري صدور عدم: ج
 ؛شودمي

با  قبلي با خريدار هايحساب)اعم از تسويه  نمايشگاه محل در کتاب تحويل بدون اييارانه کارتبن طريق از مبلغ دريافت: د
 کتاب(؛ فروشپيشکارت بابت استفاده از بن يا دريافت بن

 را بن تبوعم دستگاه و بوده دولتي يا عمومي مراکز به وابسته که انتشاراتي غرفة در کتاب خريد اييارانه کارتبن کردن هزينه: ه
 ؛است کرده دريافت ربطذي هايکتابخانه تجهيز براي

در  ايارانهيبه خارج از غرفه و نمايشگاه و هرگونه تراکنش مالي مربوط به بن کارت  اييارانهکارت بن خوانکارتدستگاه  انتقالو. 
 ؛خارج از ساعات فعاليت نمايشگاه

 اي نمايشگاه محروم شده است.هاي ناشري که از استفاده از تسهيالت يارانهبراي عرضة کتاب همكاريز. 

 بيلاز ق)محصوالت صرفاً صوتي  ،اطالعات ذخيرۀو تجهيزات يا لوازم  فشرده لوح پوستر، مانند کتاب از غير وسايل فروش .4-14

 کارت، ارافزنرم، نوار ضبط شدۀ سخنراني و ...(، انواع هافيلم تصويري )از قبيل.(، محصوالت صرفاً موسيقي، سخنراني و .. هايآلبوم
 ؛بازياسباب و عروسك جورچين، التحرير،لوازم تبريك،

 سامانة در شدهدرج اطالعات مطابق هانمايندگي و خود کتب شامل) خود غرفة در عرضهقابل کتب فهرست نگهداري و تهيه عدم .5-14

 شده در سامانه؛اعالمغرفه با فهرست  هاي موجود درعناوين کتابو نيز عدم انطباق کلي  ناظران به ارائه براي( نامثبت

 هانآ عرضةکه ناشر  هاييکتاب و عدم ارائة شده در سامانهاعالمغرفه با فهرست  هاي موجود درعناوين کتابعدم انطباق کلي  .6-14

 ؛ است کردهاعالم  نامثبترا در سامانه 

 نام؛بتث اسناد در ناقص و نادرست غيرواقعي، اطالعات ارائة در سامانة نمايشگاه، عرضهقابل هايکتاباطالعات  روزرسانيبهعدم  .7-14

 فروش کتاب در نمايشگاه؛پيش. 8-14

 ؛غرفه کارکنان توسط اسالمي شئون و حجاب رعايت عدم .9-14

ميتة ناشران ک توسط تأييدشده قيمت. )جلد پشت قيمت تغيير و بودن مخدوش يا جلد پشت از باالتر قيمت به کتاب فروش .11-14

 ؛(است جلد پشت قيمت مالك ،خارجي

 ؛الملليبين ارزهاي ساير به اصلي ناشر توسط شده فاکتور ارز از ارز، نوع تغيير .11-14

 ؛نمايشگاه خارجيکميتة ناشران  توسط شدهاعالم و مصوب نرخ از باالتر ارز نرخ اعمال .12-14

 ؛خريداران به تخفيف %11 حداقل ارائة عدم .13-14

 ؛خريدار توسط فاکتور درخواست صورت تخفيف در ميزان درج و فاکتور صدور عدم .14-14

 امانةسنيز عدم همكاري و اقدام در استقرار و  کتاب الكترونيكي کارت يا بن نپذيرفتن و خوانکارت دستگاه از استفاده عدم. 15-14

 ؛نمايشگاهفروش 

 ؛حريق اطفاي کپسول به غرفه تجهيز مندرج در ضوابط و يا عدم رعايت موارد ايمني. 16-14

 ؛غرفه تعطيلي در تعجيل و بازگشايي در تأخير .17-14

 شده؛مراجع تعيين با هماهنگي بدون جنبي فعاليت اجراي. 18-12

 ؛...(و سالن راهروهاي در بندانراه ايجاد) سالن و غرفه در عمومي نظم زدن برهم. 19-14

 ؛ضوابط در شدهتعيين ضوابط از خارج و کنندهگمراه غيرمجاز، تبليغات .21-14

 ؛مجاور هايغرفه براي صوتي مزاحمت ايجاد. 21-14

 ؛غرفه داخل در غيرمسئول افراد حضور يا غرفه در مسئول جانشين يا مسئول حضور عدم .22-14
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 ؛هاغرفه کارکنان توسط شناسايي کارت الصاق عدم. 23-14

و نيز تصرف  (هاغرفه پشت فضاي و اطراف، اضطراري مسيرهاي ،راهروها، هاي جانبيغرفه) غرفه از خارج فضاي به تعرض .24-14

 ؛غيرمجاز فضاي نمايشگاهي مازاد بر متراژ تخصيصي

 ؛مستقل جوار وهم يهاغرفهتجميع و همچنين  غرفه در مجوز اخذ بدون و غيرمجاز وسازساخت .25-14

 ؛نظارتي جلسةصورتو عدم همكاري در امضاي  مربوط ناظران و مسؤولين سوي از قانوني تذکرات رعايت عدم .26-14

و نيز  نمايشگاه افتتاح و بازگشايي زمان در غرفه موقعبه چيدمان عدم يا و نمايشگاه از قبل روز يك تا غرفه نگرفتن تحويل .27-14

 ضوابط مربوط؛ برخالفعدم حضور در نمايشگاه و انصراف 

 هاي رسيدگي به تخلفات؛هيئتاستنكاف از دريافت احكام و مكاتبات ابالغي  .28-14

 .داراناجرايي فعاليت غرفه ضوابط و نمايشگاه يهادستورالعمل رعايت عدم .29-14
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 كتاب تهران یالمللخدمات گمرکي در نمايشگاه بين یتقاضاحمل بار و فرم ضوابط و  ةاعالمي
 

 . .................: .................................کنندهحمل شرکت نام .......................................: ........................متقاضي( حقوقي/حقيقي شخص) نام 

 : .....................................دورنگار: ..................................... تلفن............ ........................................: ...ايران در حمل شرکت نمايندۀ عنوان

 : ................................بارنامه تاريخ: .......................................... بارنامه شماره ........................................................................... :ايميل

.... ................(: .........کارتن/پالت) بسته نوع و تعداد: ......................... عناوين تعداد................. ......(: ....هوايي/  دريايي/  زميني) حمل نوع

 : ............................................وزن مجموع

 

 :یادآوري
 .شود ارسال پست طريق از نبايد نمايشگاه، به مربوط هايمحموله. 1
 چنانچه و شودنمي نمايشگاه گمرکي خدمات مشمول و است ممنوع ،«تهران کتاب الملليبين نمايشگاه» نام به کتاب به جز کاال هرگونه حمل. 2

 .بود خواهد کنندهشرکت متوجه آن مسؤوليت تمام ،شود نمايشگاه براي مالي و قانوني تبعات يا و اختالل ايجاد باعث
 صورت، اين يرغ در د؛باش شده تخليه تهران گمرك در نمايشگاه شروع از قبل هفته دو تا حداکثر بايدمي نمايشگاه مقصد به شده حمل بارهاي. 3

 .داشت نخواهد تاريخ ازاينپس واصله کتب موقعبه ترخيص خصوص در مسؤوليتي نمايشگاه
 دبيرخانه براي باال در شدهخواسته اطالعات همراه به را بار حمل اعالمية کاال صاحب است الزم نمايشگاه، نام به مبدأ از بار حمل از پس. 4

 .نمايد ارسال کميته ناشران خارجي
 تأخير مسؤوليت ننمايد، تحويل مقرر موعد در را آن در شدهخواسته مدارك از يك هر و فرم اين شدۀ کامل نسخة کنندهشرکت کهدرصورتي. 0
 .بود خواهد وي عهده به ترخيص در
 المي؛اس ارشاد و فرهنگ وزارت فرهنگي امور معاونت» بايد کاال صاحب و گيرنده مقصد، نمايشگاه، به مربوط حمل اسناد و هابارنامه تمامي در. 6

 :از است عبارت آن انگليسي معادل که شود درج «تهران کتاب الملليبين نمايشگاه
Cultural Deputy of Ministry of Culture and Islamic Guidance; Tehran International Book Fair 

 عهده به آن از ناشي عواقب هرگونه مسؤوليت و نيست موردقبول باشد، مشابه که گرچه يادشده، دقيق عنوان از غير عناوين درج است بديهي
 .است کنندهشرکت صاحب

 .باشد شده قيد حمل اسناد و بارنامه در کنندهشرکت دقيق و کامل عنوان است الزم. 0
 پكينگ) بنديعدل ليست صورتحساب، بارنامه،: از است عبارت ،شود تحويل کميته ناشران خارجي به بايد که کتاب ترخيص براي الزم مدارك. 4

 .انبار قبض و مبدأ از حمل گواهي ،(ليست
 .پذيرفت نخواهد صورت ترخيص براي اقدامي اسناد، کليه نقص بدون و کامل تحويل تا است بديهي

 .است کاري روز 11 حداقل ،فوق مدارك تكميل زمان از ترخيص فرآيند انجام براي الزم زمان .9
 .دباش شده درج روشن و خوانا کامل، شكل به ارسالي هايکارتن و هاپالت روي بايد بارنامه يك به مربوط هايبسته کل تعداد و متقاضي نام. 11
 .است نمايشگاه کميتة ناشران خارجي از تأييد اخذ و نمايشگاه در نامثبت فرآيند تكميل و انجام به منوط درهرصورت کاال تحويل. 11
 .نمايد ارسال و تكميل موردنياز مدارك کليه انضمام به را حمل اعالميه فرم يك بايد متقاضي بارنامه، هر ازاي به. 12
 

.............................. ........................... شرکت/ اينجانب توسط تهران، کتاب الملليبين نمايشگاه در شرکت براي گمرك خدمات تقاضاي فرم
 .شد تكميل و مطالعه کامل طوربه: ........................................................... سمت

 
 

 (حقوقی اشخاص) مهر                                                          امضاء                                                  
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 ویزا درخواست فرم

Visa Request Form 

 

Please fill out all Information needed to apply for your Visa 
 

  Name 

  Surname 
 Male/ Female Sex 
 Single/ Married  Marital Status 
  Father's Name 
 dd/mm/yyyy Date of Birth 
  Country Of Birth 
  Place of Birth 
  Nationality 
  Previous Nationality 

  Grand Father's name (just for Arabs) 
  Passport No. 
 Ordinary/ Diplomatic Passport Type 
 dd/mm/yyyy Date of Issue 
  Place of Issue 
 dd/mm/yyyy Expiry Date 
  Occupation 
  Position 
  Company 
  Activity 
  How many times you’ve been in IRAN 
  Visa Type 
  Visa Issuance Place 
  Duration of Stay in IRAN (in this trip) 
 dd/mm/yyyy  The Last Date of Entry To IRAN 
 dd/mm/yyyy Date of Entrance (approx.) 
 dd/mm/yyyy Date of Leave (approx.) 

             

Phone Number:                       

 

 

Email: 
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 خارجه امور وزارت سایت در روادید صدور براي الزم مدارك

 (غیرانگلیسی و غیرآمریکائی) مختلف کشورهاي اتباع. الف

 ؛JPG فايل قالب در گذرنامه اول صفحه دو خواناي و واضح کامل، تصوير .1
 ؛word قالب در متقاضي توسط (Visa Application Form) شدهتكميل ويزاي فرم. 2
 .متقاضي واضح و جديد عكس. 3

 انگلیسی اتباع. ب
 ؛JPG فايل قالب در گذرنامه اول صفحه دو خواناي و واضح کامل، تصوير .1
 ؛word قالب در متقاضي توسط( Visa Application Form) شدهتكميل ويزاي فرم. 2
 ؛JPG فايل قالب در ميهمان واضح و جديد عكس. 3
 (.فارسي زبان به) رزومه. 4
 

 آمریکائی اتباع. ج

 ؛JPG فايل قالب در گذرنامه اول صفحه دو خواناي و واضح کامل، تصوير .1
 ؛word قالب در متقاضي توسط( Visa Application Form) شدهتكميل ويزاي فرم. 2
 آمريكائي اتباع ويژه شدهتكميل ويزاي فرم. 3
 (Visa Application Form II for US Nationals)؛ 
 ؛JPG قالب در متقاضي واضح و جديد عكس. 4
 وي؛ مقامقائم يا کتاب نمايشگاه رئيس توسط( ميزبان ويژه فرم) آمريكايي اتباع ويژه فرم تكميل. 0 

                                                  ********* 

 :مهم نکات
 .است الزامي فايل صورتبه هافرم و مدارك تمام ارسال خارجه، امور وزارت سايت در اطالعات آپلود براي •

 .است الزامي متقاضي عكس و گذرنامه کپي ارائة •

و توافقات بينابين، امكان ورود به کشتتور ايران براي تبعه برخي از کشتتورها بدون دريافت رواديد از   يالمللنيببا توجه به قوانين  •

ست. اين افراد     يهاروالطريق  سوم فراهم گرديده ا شرايط   تواننديممر سط  ت شده نييتعدر مبادي ورودي با توجه به قوانين و  و

 .مجوزهاي الزم براي ورود را کسب نمايند وزارت امور خارجه،

شامل قوانين لغو            • صر، مالزي و چين  ستان، ونزوئال، م ستان، ارمن سوريه، لبنان، گرج شورهاي آذربايجان، بوليوي، ترکيه،  اتباع ک

 .هند بودخوا شدهمطرحرواديد 

 :شودمي صادر فرودگاهي ويزاي کشورها بقيه مورد در ذيل، بردهنام کشور 11 استثنايبه •

 .اردن و عراق کلمبيا، سومالي، هند، بنگالدش، پاکستان، افغانستان، کانادا، انگلستان، آمريكا،
  از قبل ماه دو حداقل کامل، و دقيق صورت به اتباع اين موردنياز مدارك و هافرم است  الزم انگلستان،  و آمريكا اتباع خصوص  در •

 .شود ارسال ورود، تاريخ از قبل ماه يك حداقل کشورها ساير اتباع براي و ورود تاريخ
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 وزارت امور خارجه

 روادید و گذرنامه اداره

 آمریکایی اتباع از دعوت فرم

 
 جمهوري اسالمی ایران در:                                                    سرکنسولگريسفارت/

 مشخصات میهمان )فارسی(:. 1
 تاریخ تولد:              نام:                       نام خانوادگی:                                  نام پدر:                            نام جد:        

 عیت دیگر:تولد:                                        شماره گذرنامه:                         تابعیت فعلی:                          تاب محل

 است(: دارعهدهوابسته به آن مسئولیتی داشته یا  نهادهای و)چنانچه در دولت آمریکا شغل: 

 موضوع فعالیت:                                             نام موسسه یا شرکت محل اشتغال:       

 مشخصات میهمان )انگلیسی(:. 2
Name:                                          Surname:                                                      Father’s Name: 

Other Nationality:                                       Passport No:                                       Occupation: 

The Name of the institute he/ she works in: 

Address:                                                                           Telephone:                      Email: 
 

 میزبان: مشخصات .3

 (:                                    نام خانوادگی:کنندهدعوتنام سازمان/موسسه/شرکت:                             نام )مقام مسئول 

 مدت تصدی سمت:            تاریخ و محل تولد:                  نام پدر:                      شماره ملی:                         سمت:              

 شماره تلفن همراه:                                شماره تلفن ثابت:                         موضوع فعالیت شرکت:

 نشانی: محل سکونت:

 نشانی محل کار:

 رکت:پست الکترونیک:                                                               شماره ثبت ش

 

 از دعوت ایشان را توضیح دهید: موردنظرشخص دعوت شونده و دستاوردهای  انتخابدعوت: زمینه و دالیل توجیهی  علت .4

 

 

 

 سفر به ایران: آیا شخص مدعو تاکنون به دعوت میزبان سفری به ایران داشته؟ در صورت مثبت بودن تاریخ و موضوع سفر را ذکر کنید. سابقه .5

 

 

 

 ورود، اقامت و خروج: مشخصات .6

 برای ورود به کشور:                             شماره پرواز:                                      مرز ورود: موردنظرتاریخ 

 مرز خروج:      مدت اقامت:                                                         محل اقامت:                               

 برای خروج: موردنظرتاریخ 

 که در طول سفر قصد بازدید دارند: هاییمکانو  شهرها
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 .(نماییددقیق ذکر  صورتبهروزانه را طبق جدول  هایبرنامهطرف مالقات: ) هایسازمانو  اشخاص .7

  

 مالقاتهدف از  نام همراه ساعت و مكان مالقات نام مالقات شونده تاريخ رديف

      

      

      

      

      
 ؟شودمیسفر و اقامت، توسط چه فرد یا سازمانی پرداخت  هزینه .8

 

 

 ؟کندميمشخصات نماينده سازمان/ شرکت که در طول سفر ميهمان را همراهي  .9
 شماره تلفن ثابت و همراه:                  نام:                                     نام خانوادگي:                          

 نشاني الكترونيكي:

 .استجمهوری اسالمی ایران مورد تائید  قوانینصحت مطالب مندرج در فرم و پذیرش مسئولیت مبنی بر رعایت مقررات و 

 

 مهر و امضاء            سمت:                                                                                    

 زیر پاسخ دهید: سؤاالتبه  نمایندمیمیهمان جهت شرکت در همایش مسافرت  کهدرصورتی .11

 نام همایش یا سمینار:

 :برگزارکنندهنهاد/ سازمان 

 تاریخ شروع و پایان همایش و آدرس محل برگزاری:

 

 تلفن همراه دبیر همایش:                                     نام دبیر همایش:                                         

 نشانی الکترونیکی دبیر همایش:                                                             مهر و امضاء دبیر همایش:

            .                        است تائید مورد  ایران اسالمی جمهوری قوانین و مقررات رعایت بر مبنی مسئولیت پذیرش و فرم در مندرج مطالب صحت

 امضاء و مهر                    :                                                  سمت                                                                                                                       

 

 مالحظات:
 نمايد ارائه را آمريكايي تبعه حضور نتيجه و گزارش سفر، اتمام از پس است موظف ميزبان. 

 شود تايپ حتمَاً فرم. 

 شود تكميل روزروزبه و کامل صورتبه شدهارائه جدول طبق عيناً ميهمان سفر  برنامه. 

 گيردنمي قرار بررسي مورد ناقص فرم. 

 شود امضاء و مهر شده، معرفي ايشان امضاء  قبالً که دستگاه مقام باالترين توسط فرم و درخواستي نامه. 

 رواديد و گذرنامه اداره به  سفر، از قبل هفته چهار حداقل کپي نسخه سه و اصل نسخه ر يك در زير مدارك است دولتي نهاد يا سازمان ميزبان کهدرصورتي 
 . شود ارائه خارجه امور وزارت

 (انگليسي و فارسي هايفرم تكميل ،ميهمان گذرنامه اول صفحه خواناي تصوير ،خارجه امور وزارت رواديد و گذرنامه اداره به خطاب دولتي سازمان رسمي نامه 
 (شدهتكميل
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ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

GENERAL DIRECTORATE FOR CONSULAR AFFAIRS 

 

VISA APPLICATION FORM II 

FOR UNITED STATES NATIONALS 

 

1 What is the main purpose of your visit to the Islamic Republic of Iran 

2 What is your permanent home address, telephone number, and e-mail address? 

3 What is your employer's complete address and telephone number? 

4 Have you ever had an official position(s) in the government; congress; or judiciary of the United States? 
If yes, please specify the title and the duration of that. 

5 Have you ever traveled to Iran before? If yes, please provide detailed information on date, host, people 
and places visited, during the stay, etc. 

6 What is your educational background? Please provide information on the school(s)/university you have 
studied and/or graduated from. 

7 Do you have particular skill(s) or special expertise? 

8 Which professional, social or charitable organization(s) you are, or have been affiliated to? 

9 Do you have any friends or relatives in Iran? If yes, please list the full name(s), contact information, and 
address (es.) 

11 Have you performed military service or have ever been a member of any military forces, mercenaries 
or militia? 

11 Would you be involved in any media, press, or journalistic activity or scientific research in I.R. of Iran? 
If yes, where and when? 

12 Have you ever been infected by any contagious diseases? 

I, hereby confirm that all information provided above is indeed true ,correct, and accurate. 

Full Name:                                 Signature:                         Date :  
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 کنندگانشرکت هايکتاب اطالعات فرم

  تهران کتاب المللیبین نمایشگاه خارجی ناشران بخش در
 

  
سانی اطالعمنظور به ضه  يهاکتاب ر سط هر    عر شرکت   کنندهشرکت شده تو ست   ،کنندگان پس از تکمیل فرم زیر، الزم ا

 ارسال کنند: خارجیناشران  ( به کمیتهExcelرا در فرمت فایل اکسل ) کتب خوداطالعات 

 

 التین:آثار  الف. ناشران  

زير و دقيقاً به همين ترتيب باشتد و اطالعات هر ستتون دقيقاً با    يهابايد شتامل ستتون   ،التين يهااطالعات کتابفايل اکستل   •
 شده تكميل شود:فرمت، سايز و تعداد اعشار توضيح داده

 

 نام ستون 

 )دقیقاً همین نام(
 فرمت اطالعات

 سایز

 

 تعداد

 اعشار
 توضیح

DISP_COD CHARACTER 8   تكميل اين فيلد اختياري است -کننده در بخش نمايش غرفه عرضهکد محل کتاب 

INV_COD CHARACTER 8  تكميل اين فيلد اختياري است -کننده کد محل کتاب در انبار عرضه 

ISBN31 CHARACTER 31  ( شماره شابكISBNکتاب )-  است اجباريتكميل اين فيلد 

TITLE CHARACTER 022   است اجباريتكميل اين فيلد  -عنوان کتاب 

AUTHOR CHARACTER 02   است اجباريتكميل اين فيلد  -نام نويسنده کتاب 

SUB_COD CHARACTER 1  است اجباريتكميل اين فيلد  -موضوعي انتخاب شود يکد موضوع که بايد از جدول کدها 

YEAR CHARACTER 4  ستااجباري تكميل اين فيلد  -وارد شود  يچهاررقمصورت سال انتشار کتاب بايد به 

CUR_PRC NUMERIC 8 0  است اجباريتكميل اين فيلد  -قيمت ارزي کتاب بر اساس ليست قيمت ناشر 

CUR_COD CHARACTER 1  در ستون  دشدهيقيمت ق و کننده نوع ارزمشخصCUR_PRC  است اجباريتكميل اين فيلد 

DISCOUNT NUMERIC 0 2  است اجباريدرصد است. تكميل اين فيلد  11فيلد ميزان تخفيف قيمت کتاب که حداقل 

PRC_AMT NUMERIC 8 2 )است اختياريتكميل اين فيلد  -قيمت ريالي کتاب بعد از اعمال تخفيف )قيمت نهايي فروش 

SUB_COD3 CHARACTER 1   تكميل اين فيلد اختياري است -کد موضوعي دوم 

SUB_COD2 CHARACTER 1  تكميل اين فيلد اختياري است -کد موضوعي سوم 

Publisher CHARACTER 02   است اجباريتكميل اين فيلد  -نام ناشر کتاب 

Country CHARACTER 02  است اجباري فيلد اين تكميل -کتاب منتشرکننده کشور نام 

 

 باشد. 2110و يا فرمت اکسل  xlsصورت فايل اکسل الزاماً بايد به •

 باشد. sheet3اکسل حاوي اطالعات فوق، الزاماً بايد به نام  sheetنام  •

شخص  CUR_CODستون   • شده ينوع ارز قيمت ق ۀکنندم ستون   د ست که بايد کلمه   CUR_PRCدر  براي نوع ارز دالر،   USDا
GBP  ،براي نوع ارز پوندEUR .براي نوع ارز يورو قيد شود 

شتباه اطالعات هر ستون، فايل به شرکت   در صورت تكميل ناقص و يا   • ا قبل از اند تکنندگان برگشت داده خواهد شد و ايشان موظف   ا
 پايان مهلت نسبت به رفع نقص فايل و ارسال مجدد اقدام کنند.

 .رديپذيصورت م يرساناطالع ،دشدهييصحت اطالعات مورد صحت سنجي قرار خواهد گرفت و بر اساس اطالعات تأ •
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 عربی:آثار ب. ناشران 

سل اطالعات کتاب  • ستون    يهافايل اک شامل  ستون     يهاعربي بايد  شد و اطالعات هر  زير و دقيقاً به همين ترتيب با
 شده تكميل شود.دقيقاً با فرمت، سايز و تعداد اعشار توضيح داده

 نام ستون
 )دقیقاً همین نام(

 فرمت اطالعات
 سایز

 

 تعداد

 اعشار
 توضیح

INV_COD CHARACTER 8  استتكميل اين فيلد اختياري  -کننده کد محل کتاب در انبار عرضه. 

ISBN31 CHARACTER 31  ( شماره شابكISBNکتاب )- تكميل اين فيلد اختياري است 

TITLE CHARACTER 022   است اجباريتكميل اين فيلد  -عنوان کتاب 

AUTHOR CHARACTER 02   است اجباريتكميل اين فيلد  -نام نويسنده کتاب 

CUR_PRC NUMERIC 8 0 است رياجباتكميل اين فيلد  -قيمت پشت جلد کتاب بر اساس ليست قيمت ناشر 

SUB_COD NUMERIC 1 2 است اجباريتكميل اين فيلد  -موضوعي انتخاب شود يکد موضوع که بايد از جدول کدها 

DISCOUNT NUMERIC 0 2  است اجباريتكميل اين فيلد  -درصد است.  11فيلد ميزان تخفيف قيمت کتاب که حداقل 

PRC_AMT NUMERIC 8 2 )است رياختیاتكميل اين فيلد  -قيمت ريالي کتاب بعد از اعمال تخفيف )قيمت نهايي فروش 

Country CHARACTER 02  است اجباريتكميل اين فيلد  -نام کشور منتشرکننده کتاب 

Publisher CHARACTER 02   است اجباريتكميل اين فيلد  -نام ناشر کتاب 
 

 باشد. 2110و يا فرمت اکسل  xlsصورت فايل اکسل الزاماً بايد به •

 باشد. sheet3اکسل حاوي اطالعات فوق، الزاماً بايد به نام  sheetنام  •

کنندگان برگشت داده خواهد شد و ايشان    در صورت تكميل ناقص و يا اشتباه اطالعات هر ستون، فايل به شرکت     •
 نسبت به رفع نقص فايل و ارسال مجدد اقدام کنند.اند تا قبل از پايان مهلت موظف

  يرساناطالع دشدهييقرار خواهد گرفت و بر اساس اطالعات تأ خارجي ناشران سنجي کميتهاطالعات مورد صحت  •
 .رديپذيصورت م

 
 
 
 

 

یل اکسحححل )         فا ندرج در  عات م حت اطال کت      Excelصحح نب / شححر نا   ................................. ( توسححط این

سمت:...................................... تأیید شد و در صورت اثبات خالف آن، برخورد طبق ضوابط و مقررات نمایشگاه را      

 .دانمیاالجرا مو الزم رشیموردپذ

 تاریخ ..................................... امضا اثرانگشت )اشخاص حقیقی( / مهر )اشخاص حقوقی(

 
 

 

 

 

 

 

21-12 

22-12 
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 پوشش تحت ناشران اطالعات فرم
 تهران کتاب الملليبين نمايشگاه خارجي ناشران بخش در

 

فرم زیر در قالب فایل اکسححل  لینمایشححگاه کتاب تهران باید با تکم ناشححران خارجیکنندگان در بخش رکتشححکلیه 

(Excelیا نسخه چاپی، اطالعات ناشران تحت پوشش خود را تکم )اعالم کنند: ناشران خارجیو به کمیته  لی 

 کنندگان ايراني:الف. شرکت

 _________________نام غرفه   مدیر غرفه ____________________________________
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 خارجی ناشران بخش هايکتاب موضوعی کدهاي جدول
 تهران کتاب الملليبين نمايشگاه

  

SUBJECT_MINOR 
 GENERALITIES 

SUB_COD 
 

ENCYCLOPEDIA 3 
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 2 
REFERENCE & RESEARCH 1 

HUMANITIES & SOCIAL CIENCE  

ACCOUNTING & BANKING 303 
ANTHROPOLOGY & ETHNOLOGY 302 
ARCHAEOLOGY & ANCIENT HISTORY 301 
BUSINESS COMMERCE & MARKETING 301 
CLASSICAL STUDIES 301 
ECONOMICS 301 
EDUCATION & ICT 301 
GEOGRAPHY 301 
GIS(GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM) 301 
HISTORY 330 
ISLAM 333 
OTHER RELIGIONS 332 
LANGUAGE & LINGUISTICS 331 
LAW 331 
LITERATURE 331 
MANAGEMENT 331 
MEDIA & CULTURAL STUDIES 331 
MIDDLE EAST STUDIES 331 
PHILOSOPHY 331 
POLITICS 320 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE 323 
SOCIAL WORK & SOCIAL POLICY 322 
SOCIOLOGY & SOCIAL SCIENCE 321 
SPORT & PHYSICAL EDUCATION 321 
TOURISM 321 
OTHER HUMANITIES SUBJECTS 321 
ELT 321 
FINANCE 310 
CONSUMER 313 
STUDY GUIDE AND EXAM PREPARATION 312 

SUBJECT_MINOR 
BASIC SCIENCE 

SUB_COD 

AGRICULTURE 203 
ASTRONOMY 202 

BIOLOGICAL SCIENCE 201 
BOTANICAL SCIENCE 201 
CHEMISTRY & BIOCHEMISTRY 201 
EARTH SCIENCE & GEOLOGY 201 
ECOLOGY & ENVIRONMENT, WATER SCE 201 
FOOD SCIENCE 201 
GENETICS 201 
MATHEMATICS & STATISTICS 230 
PHYSICS 233 
ZOOLOGY & ANIMAL SCIENCE 232 
OTHER BASIC SCIENCES 231 

ENGINEERING TECHNOLOGY 

CHEMICAL ENGINEERING 103 
CIVIL ENGINEERING 102 
COMPUTER SCIENCE 101 
ELECTERICAL / ELECTRONIC ENG. 101 
ERGONOMICS 101 
IT (INFORMATION TECHNOLOGY) 101 
MATERIAL SCIENCE 101 
MECHANICAL & INDUSTRIAL ENGINEERING 101 
MEDICAL ENGINEERING 101 
MINING ENGINEERING 130 
NETWORK & COMMUNICATION 133 
URBAN/TRANSPORTATION & PLANNING 132 
TEXTILES 131 
NANOTECHNOLOGY 131 
OTHER ENGINEERING 131 
Aerospace ENGINEERING 131 

SUBJECT_MINOR 
 GENERALITIES 

SUB_COD 
 

ENCYCLOPEDIA 3 
LIBRARY & INFORMATION SCIENCE 2 
REFERENCE & RESEARCH 1 

HUMANITIES & SOCIAL CIENCE  

ACCOUNTING & BANKING 303 
ANTHROPOLOGY & ETHNOLOGY 302 
ARCHAEOLOGY & ANCIENT HISTORY 301 
BUSINESS COMMERCE & MARKETING 301 
CLASSICAL STUDIES 301 
ECONOMICS 301 
EDUCATION & ICT 301 
GEOGRAPHY 301 
GIS(GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM) 301 
HISTORY 330 
ISLAM 333 
OTHER RELIGIONS 332 
LANGUAGE & LINGUISTICS 331 
LAW 331 
LITERATURE 331 
MANAGEMENT 331 
MEDIA & CULTURAL STUDIES 331 
MIDDLE EAST STUDIES 331 
PHILOSOPHY 331 
POLITICS 320 
PSYCHOLOGICAL SCIENCE 323 
SOCIAL WORK & SOCIAL POLICY 322 
SOCIOLOGY & SOCIAL SCIENCE 321 
SPORT & PHYSICAL EDUCATION 321 
TOURISM 321 
OTHER HUMANITIES SUBJECTS 321 
ELT 321 
FINANCE 310 
CONSUMER 313 
STUDY GUIDE AND EXAM PREPARATION 312 
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SUBJECT_MINOR  
MEOICAL 

SUB_COD 

ACUPUNCTURE/ORIENTAL MEDICINE 103 

ADMINISTRATION/INFORMATION MANAGEMENT 102 
ALLERGY / CLINICAL IMMUNOLOGY 101 

ANATOMY 101 
ANESTHESIOLOGY 101 

BIOCHEMISTRY / CLINICAL CHEMISTRY 101 
BIOMEDICAL SCIENCE 101 

CARDIOLOGY/CARDIAC SURGERY 101 
CHILD CARE / PERINATOLOGY / NEONATOLOGY 101 

COMPLEMENTRY & ALTERNATIVE MEDICINE 130 
DENTISTRY 133 

DERMATOLOGY&DERMATOLOGIC SURGERY 132 
DICTIONARIES / ENCYCLOPEDIAS / WORD BOOKS 131 

DIETETICS & CLINICAL NUTRITION 131 
EMERGENCY MEDICINE 131 

ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 131 
GASTROENTEROLOGY/GASTROINTESTINAL SURG 131 

GENETICS 131 
HISTORY OF MEDICINE 131 

INFECTIOUS DISEASES 120 
LABORATORY MEDICINE 123 

MEDICINE 122 
MICROBIOLOGY 121 

NEPHROLOGY 121 
NEUROLOGY/NEUGOSURGERY 121 

NURSING 121 
OBSTETRICS & GYNAECOLOGY 121 

ONCOLOGY & CANCER RESEARCH 121 
OPTHAMOLOGY / OPHTHALMIC SURGERY 121 

ORAL & MAXILLOFACIAL SURGERY 110 
ORTHOPEDIC & ORTHOPAEDIC SURGERY 113 

OTOLARYNGOLOGY / HEAD & NECK/ENT 112 
PATHOLOGY 111 

PEDIATRICS 111 
PHARMACOLOGY 111 

PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION 111 

SUBJECT_MINOR  
MEOICAL 

SUB_COD 

PHYSIOLOGY 111 

Psychiatry 111 
RADIOLOGY & DIAGNOSTIC IMAGING 111 
RESPIRATORY MEDICINE / PULMONARY DISEASE 110 
RHEUMATOLOGY / ARTHRITIS 113 
SOCIAL MEDICINE & HEALTH 112 
SPORT MEDICINE 111 
SURGERY GENERAL & SPECIALIST 111 
UROLOGY 111 
VETERINARY MEDICINE 111 
FORENSIC SCIENCE 111 
OTHER MEDICAL SUBJECTS 111 

ART 

ARCHITECTURE 103 

DECORATIVE ART 102 

FILM, CINEMA & THEATER 101 

GRAPHIC DESIGN 101 

H& CRAFTS 101 

HISTORY OF ART 101 

CHILDREN BOOKS 101 

MUSIC 101 

PAINTING 101 

PHOTOGRAPHY 130 

OTHER ART SUBJECTS 133 

FOOD-DRINK-COOKING 131 

HOME IMPROVEMENT 131 

ANIMATION 131 


