بسم هللا الرحمن الرحيم

تعليمات قسم الناشرین األجانب
لمعرض طهران الدولي الثالث والثالثين للكتاب
المقدمة
نظرا ً إلى إقامة معرض طهران الدولي الثالث والثالثين للكتاب في شهر مايو  2022ت ّم تحرير وتقديم هذه
الخاص بهم في المعرض.
التعليمات من أجل تسجيل الناشرين األجانب ومشاركتهم في القسم
ّ

المادة األولى :التسجيل
 -1-1يمكن لجميع الناشرين األجانب التسجيل والمشاركة في إحدى األجنحة الالتينية أو العربية للمعرض
وفقًا لنوع نشاطهم ومع مراعاة المعايير المنصوص عليها في هذه التعليمات .يجب على المتقدمين
مراجعة قسم تسجيل الناشرين األجانب في الموقع واستكمال وتحميل استمارات التسجيل.
 -1-2الكتب المسموح بها للعرض والبيع في النسخة الثالثة والثالثين للمعرض هي التي نشرت منذ عام
 ،2018فال يجوز عرض وبيع الكتب المنشورة قبل العام المذكور.
 -1-3تبلغ تكلفة األجنحة في قسم الناشرين األجانب في المعرض الثالث والثالثين  80يورو لمتر واحد
للقسم الالتيني و  50يورو لمتر واحد للقسم العربي ،وتبلغ مساحة األجنحة  9متر مربع فأكثر.

المادة الثانية  -المستندات والمعلومات المطلوبة للتسجيل
 1-2يلتزم مقدم الطلب بتحميل المستندات المطلوبة في الموقع اإللكتروني للمعرض بما في ذلك ملف جواز
السفر للمدير المسؤول والعارضين ،ووثيقة تلقي ثالث جرعات للقاح كورونا واالستمارة المملوءة لطلب
بطاقة الهوية الخاصة بالمعرض.

المادة الثالثة  -قواعد تقویم محتوى الكتب األجنبية
نظرا ألهمية الكتاب كسلعة ثقافية ومؤثرة في نمو وتميز المجتمعات وضرورة الحفاظ على القيم الثقافية
والدينية والوطنية فضالً عن احترام حقوق المشاركين ،فإن عملية تقويم وفحص محتوى الكتب المعروضة
للبيع في قسم الناشرين األجانب تت ّم كما يلي:
 -1-3تتم مراقبة محتوى الكتب األجنبية المعروضة في المعرض من قبل فريق مؤلف من الخبراء ،ويلتزم
منظم المعرض بالتعاون الكامل في هذا المجال.
 -2-3الكتب التي تعتبر غير مصرح بها حسب اللوائح هي كالتالي:
 األعمال التي تحتوي على محتوى أو صور غير أخالقية ومخالفة للقيم اإلسالمية.
 األعمال التي تحتوي على مواد أو صور تنتهك األمن القومي وسالمة أراضي البالد.
 األعمال التي تحتوي على مواد مثيرة للتفرقة أو للفتنة أو إهانات لألديان والطوائف واألمم واألعراق
المختلفة ؛

 الكتب التبشيرية أو الكتب التي تروج للمعتقدات المنحرفة والطائفية والعنصرية والروحانية بال إله.
 الكتب المخالفة للقواعد العامة لقسم الناشرين األجانب (مثل الكتب التي ال تتوافق مع الفترة الزمنية
المحدّدة أو الكتب المطبوعة بطريقة األوفست).

المادة الرابعة  -قواعد النشاط وعرض الكتب
 -1-4يُسمح للمشاركين في هذا القسم بعرض الكتب األصلية (غير األوفست) ذات هوية التعريف وفقًا للقواعد
واللوائح فقط.
 -2-4يلتزم المشاركون المستوردون للكتب من الدول األجنبية باألحكام المنصوصة عليها في التعليمات
الجمركية.
 -3-4يحظر بيع وإرسال البضائع األخرى سوى الكتب بما في ذلك الملصقات واألقراص المدمجة وأجهزة
تخزين البيانات والمنتجات الصوتية البحتة (مثل ألبومات الموسيقى والمحاضرات و ) ....والمنتجات المرئية
البحتة (مثل األفالم واألشرطة المسجلة للمحاضرات و ) .....والبرمجيات وبطاقات المعايدة واألدوات المكتبية
واأللغاز والدمى واأللعاب.
مالحظة  :1يجوز عرض أية منتجات ثقافية مرفقة بالكتاب شريطة ذكرها في الكتاب وارتباطه المباشر
بمحتوى الكتاب وفقا ً لتقدير منظم المعرض.
 -4-4سعر بيع الكتب يكون بالريال ويجب ذكر الخصم المطبق بوضوح في الفاتورة .سيتم إصدار الفاتورة
باسم الناشر.

المادة الخامسة  -القواعد التنفيذیة لنشاط العارضين
 -1-5يجب التزام الناشرون ووكالئهم في القسم الرئيسي للمعرض بالحجاب واألخالق اإلسالمية.
 -2-5يجب حضور المدير المس ّمى أو نائبه في الجناح طوال ساعات دوام المعرض.
 -3-5ساعات دوام المعرض هي من الساعة  10صباحا ً حتى الساعة  8مسا ًء ،وتضاف إليها ساعة واحدة في
أيام العطالت .في حال غياب العارضين عن األجنحة في تلك الساعات ،يتح ّمل الشخص المسؤول عن الجناح
مسؤولية أية أضرار وأحداث محتملة.
 -4-5إدخال وإخراج الكتب وغيرها من المعدات من /إلى جميع القاعات يخضع إلذن مدير القاعة.
 -5-5يجب لصق بطاقة الهوية للعارضين خالل ساعات دوام المعرض .عدد األفراد المسموح بهم للحضور في
األجنحة وإصدار البطاقة هو شخصان لألجنحة بمساحة  9أمتار وفي حال كون الجناح أكبر ،يُضاف شخص
واحد لكل  9أمتار من مساحة الجناح.

