
 
 
 
 

 

 : تعریف مشارکت کننده
 .د نامن و قبول شرکت می نمایند رادر این نمایشگاه مشارکت کننده می سازمانهایی که درارتباط با موضوع نمایشگاه فعالیت می نمایند موسسات و کلیه شرکت ها،کارخانه ها،

 بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت سالنهاي تحت پوشش پیش. ی باشدم  09/08/1395آخرین مهلت ثبت نام در بخش داخلی نمایشگاه حداکثر تا تاریخ  -١
 .از تاریخ ذکر شده برگزار کننده از پذیرش درخواستهاي جدید معذور خواهد بود 

 . اژ درخواستی می باشداساس مترهزینه اجاره غرفه بر% 100پرداخت حواله انضمام چک یابخش داخلی نمایشگاه منوط به ارائه فرم هاي تکمیل شده به ثبت نام در -2

 . برگزار کننده هیچ گونه تعهدي جهت واگذاري غرفه به متقاضیان نخواهد داشتدر صورت عدم ارائه موارد فوق در موعد زمانی مقرر به ستاد برگزاري، 

ارائه بروشور و کاتالوگ شرکت در  )ه هاي ریالیجهت غرف.(ارائه پروانه بهره برداري یا پروانه صنفی تولیدي هنگام ثبت نام به برگزار کننده الزامی است -3
 .خصوص کاال و خدماتی که توسط مشارکت کننده در نمایشگاه ارائه خواهد شد، زمان ثبت نام به برگزار کننده الزامی است

 ه برداري یا پروانه صنفی تولیديارائه محصوالت داخلی توسط شرکتهایی غیر از شرکت تولید کننده منوط به ارائه معرفی نامه کتبی و پروانه بهر -4
 . باشد می "تولید کننده" 

 .اموال داخل غرفه درساعات کار نمایشگاه بعهده مشارکت کننده می باشد درغیراین صورت به عهده واحد حراست نمایشگاه می باشد حراست از -5

 .موافقت برگزارکننده  رادریافت نموده باشدمتقاضی درصورتی می تواند غرفه تخصیصی خود را باشخص ثالثی مشارکت نمایدکه  -6

 .درخواست اضافه متراژ غرفه فقط با موافقت و تائید برگزار کننده امکان پذیر خواهد بود -7

عداد، وزن و مراتب با ذکر تالزم است در صورت نمایش کاالهاي سنگین و حجیم و یا نیاز ماشین آالت و تجهیزات نمایشی به ابعاد خاص، جهت هماهنگی الزم  -8
 ا با ستاد برگزاري از سوي از  برگزاري نمایشگاه به برگزار کننده اعالم گردد و هماهنگی الزم در مورد استقرار و زمان حمل کااله یک ماه قبل، ابعاد

 .کننده بعمل آید، در غیر این صورت برگزار کننده هیچ مسئولیتی در این خصوص پذیرا نمی باشد مشارکت 

از مشارکت کنندگانی که کاالهاي سنگین و حجیم به نمایش خواهند گذاشت، طبق ضوابط و مقررات شرکت سهامی نمایشگاهها، جهت حمل آن دسته  -9
 جمع آوري و به محوطه نمایشگاه بوده، و در زمان) صرفا جهت تخلیه همان کاال -جرثقیل حامل(کاالهاي خود به محوطه نمایشگاه مجاز به وارد نمودن جرثقیل 

) جهت حفظ ایمنی کاالهاي سایر مشارکت کنندگان و محیط نمایشگاه (ورود هر گونه جرثقیل و لیفتراك از خارج از محوطه نمایشگاه خروج کاالهاي نمایشی 
 .ممنوع می باشد و مشارکت کنندگان می توانند جهت انجام بارگیري کاالها صرفا به واحد جرثقیل مستقر در نمایشگاه مراجعه فرمائید

 رسمی اداره  نگهداري مواد اشتعال زا در داخل غرفه ممنوع بوده و چنانچه براي فعالیتهاي نمایشی نیاز به وجود این مواد  باشد می بایست با کارشناس -10
 .آتش نشانی مستقر در نمایشگاه هماهنگی الزم صورت پذیرد و مجوزهاي کتبی الزم نیز دریافت گردد

 .است.ا.ا.اه تابع مقررات وشرایط عمومی نمایشگاهها تدوین شده توسط شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جمشارکت دراین نمایشگ -11

 .ازادامه فعالیت غرفه هائی که رعایت قوانین ومقررات جاریه را  ننموده وازتعهدات خودتخلف بعمل آورند، جلوگیري به عمل خواهد آمد -12

. نمی باشند) تحت هیچ شرایطی(نام شرکت خارجی هیچ وجه مجاز به نمایش کاالومحصوالت خارجی ویااستفاده ازپوستر و ی بهمشارکت کنندگان بخش داخل -13
 .جهت شرکت کنندگان خارجی می باشد در صورت عدم رعایت این نکته مشارکت کننده ملزم به پرداخت اجاره بهاي غرفه به صورت ارزي بر اساس تعرفه مصوب

 .سالن ها و فضاي باز نمایشگاه، مشارکت کننده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود تاسیسات، سارتی براي غرفه هاي  پیش ساخته،هرگونه خصورت بروز در -14

 غ واریز شده کسر و از کل مبل  %20 و با اعالم کتبی و تائیدیه برگزار کننده 15/08/1395چنانچه مشارکت کننده از حضور در نمایشگاه انصراف دهد تا تاریخ  -15
 .هیچ گونه وجهی مسترد نمی گردد 16/08/1395 تاریخاز 

خارج از  مشارکت کنندگان می بایست کلیه وسایل تبلیغاتی خود را در محدوده غرفه خود به نمایش گذارند در غیر این صورت جهت استفاده از هر فضائی -16
 .مربوطه در شرکت سهامی نمایشگاه ها دریافت نمایندمحدوده خود می بایست مجوزهاي کتبی الزم را از واحد 

 .فروش وانتقال کاالهاي ارائه شده در غرفه در زمان برگزاري ممنوع می باشد ولی انعقاد قرارداد در دوران نمایشگاه بالمانع است-17

ارکت کننده باشد بنا به  درخواست شرکتهاي خارجی براي مشمشکوك به شمول تعرفه برگزارکننده  چنانچه با توجه به مدارك دریافتی از مشارکت کننده، -18
 شناسبرگزارکننده مشارکت کننده یک فقره چک به ارزش بهاي متراژ ارزي غرفه به تاریخ روزدراختیار برگزارکننده  قرار می دهد تا زمانیکه کار

 .برگزارکننده  اعالم نماید  را به خود نسبت به این موضوع نظر. ا.ا.شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج 

 ستادبرگزاري تالش  .این حق براي برگزارکننده  تا پایان نمایشگاه محفوظ می باشد می باشد وسر پوشیده بعهده برگزارکننده  وفضاي باز  در جانمائی غرفه ها -19

 . نمایدتعییین  تسویه حساب کاملپس از  با نظر متقاضی را متر 50متراژ بیش از با هایی غرفه  ،به جهت همکاريمی نماید 

 مقررات عمومی حضور مشارکت کنندگان داخلی

١ 
 



 
 
مان استاندارد و کلیه کاالهاي مشارکت کننده که در غرفه به نمایش گذارده می شود می بایست داراي گواهینامه استاندارد باشد در غیر اینصورت چنانچه ساز-20

د هیچگونه خسارتی از جانب قدام به تعطیل نمودن فعالیت غرفه مذکور نماینتحقیقات صنعتی ایران و نمایندگان ایشان از ارائه کاالي فوق جلوگیري نمایند و یا ا
 .کننده  به مشارکت کننده پرداخت نخواهد شد برگزار

 .حق فیلمبرداري و عکسبرداري از نمایشگاه براي برگزار کننده  محفوظ می باشد  -21

الزم از برگزار کننده و مسئولین  به جز در مواردي که مجوزات(ري برقی ممنوع می باشد  استفاده از وسائل الکتریکی گرمایشی و آشپزي همانند اجاق و بخا -22
 ).نمایشگاه اخذ گردد

 ، 16/08/1395تا تاریخ ومشارکت کننده باید مشخصات کامل خود را در کتاب رسمی نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی، تنظیم و فرم مربوطه را تکمیل  -23
 .رصورت عدم رعایت مهلت مقرر، برگزارکننده  نسبت به درج مطالب مشارکت کننده درکتاب رسمی نمایشگاه مسئولیت نخواهدداشتد.تسلیم نماید

 انجام هرگونه تبلیغات در محوطه نمایشگاه و خارج از غرفه هاي اختصاصی مشارکت کننده، پس از هماهنگی و کسب مجوز از روابط عمومی -24
 .ا مجاز می باشد.ا.هاي بین المللی ج شرکت سهامی نمایشگاه 

 .به برگزارکننده تسلیم نمایند تکمیل و 25/08/1395 مشارکت کنندگان بایدفرمهاي مربوط به درخواست کارت شناسایی را حداکثر تا تاریخ -25

ل محوطه نمایشگاه فقط صبح ها قبل از شروع کار حمل ونقل لوازم مورد نیاز مشارکت کننده و همچنین مواد غذایی به داخ در طول برگزاري نمایشگاه، -26
 .در ساعات برگزاري نمایشگاه، تردد خودروي مشارکت کننده در محوطه نمایشگاه ممنوع است. نمایشگاه امکان پذیر است

 در خصوص نحوه پوشش غرفه با مشارکت کنندگان فضاي باز جهت پوشش غرفه خود مجاز به استفاده از داربست نمی باشند و الزم است در صورت نیاز  -27
 .ستاد برگزاري هماهنگی بعمل آورند

 .مشارکت کنندگان در زمان برگزاري نمایشگاه مجاز به تعطیل نمودن غرفه خود نمی باشند -28

م برگزاري، تاخیر یا افزایش ه عددر صورت بروز هرگونه حادثه اي خارج از اختیار و کنترل مجري مانند جنگ، زلزله و سیل و سایر حوادث طبیعی که منجر ب -29
صوص خسارت برگزاري نمایشگاه شود، مجري در جهت حفظ منافع مشارکت کننده اقدام می نماید و مشارکت کننده مجاز به اعتراض نخواهد بود و در خدوره 

 .مجري مسئولیتی نخواهد داشت فقدان کاال،وارده و یا 

 .و مجري باید مکتوب و ممهور به مهر و امضاء طرفین باشدهر گونه توافق فی ما بین مشارکت کننده  -30

بل از ساعات با توجه به اینکه وظیفه حفظ و حراست غرفه هاي مستقر در فضاي باز در طول شبانه روز بعهده مشارکت کننده می باشد، لذا خواهشمند است ق -31
 .ي و تکمیل و تنظیم فرم مربوطه به واحد انتظامات نمایشگاه معرفی نمائیداتمام کار نمایشگاه نگهبان شب غرفه را با  مراجعه به ستاد برگزار

 .حضور مسئول غرفه معرفی شده در فرم ثبت نام در هنگام برگزاري نمایشگاه در غرفه الزامی است -32

ایشگاه اقدام نمایند تقاضا می گردد  قبل  از برگزاري از مشارکت کنندگانی که تمایل دارند نسبت به تهیه غذاي پرسنل خود از رستورانهاي خارج از محوطه نم -33
ویزیتورهاي خارج از (  ضمنا از سفارش وقبول غذا از ویزیتورهاي غیرقانونی. نمایشگاه هماهنگی الزم دراین خصوص را با ستاد برگزاري نمایشگاه بعمل آورند

نی براي احدي از پرسنل است چنانچه مسمومیت یا موارد مشابه ازسوي ویزیتورهاي غیرقانوبدیهی  .به جهت رعایت مسائل  بهداشتی جداخودداري نمائید) نمایشگاه
 .شود مسئولیت آن بعهده خود غرفه دار می باشدشرکت حادث 

جهت تهیه فرمهاي ویژه و  ريبا مراجعه به ستاد برگزا  25/08/1395از آن دسته از مشارکت کنندگانی که نیاز به خط تلفن دارند، تقاضا می گردد که تا تاریخ  -34
 .امور اداري به ستاد برگزاري نمایشگاه مراجعه نمایندانجام 

گی قبلی با مبادي ذیربط با توجه به اینکه فروش مستقیم محصوالت و کاالها و برگزاري هرگونه مراسم قرعه کشی و اهداء جایزه در نمایشگاه بدون هماهن -35
 . انجام موارد یاد شده خودداري نمائید، در غیر اینصورت برگزار کننده مجاز به تعطیل نمودن غرفه خاطی می باشدباشد، لذا خواهشمند است از ممنوع می
مترمربع  36مترمربع و فضاي باز 24و بدون تجهیزات  مترمربع16 با تجهیزات حداقل متراژجهت اختصاص غرفه هاي داخل سالن: توجه 

 .می باشد 
 
 

 
 
 
 
 
 

 :بیمه
 .مشخصات ذیل اقدام نمایند با یمه تکمیلی میتوانندمشارکت کنندگان بعنوان ب نمایشگاه راتحت پوشش بیمه برحسب تعهدات خدمات قرارخواهدداد ستاد برگزاري، ●

 

اي بیمه، بیمه کامل نمایند تا در هشرکت کنندگان در نمایشگاه کاالهاي نمایشی خود را قبل از ورود به نمایشگاه و تا حداقل سه روز پس از اتمام نمایشگاه نزد یکی از شرکت ●
 .صورت بروز خسارت احتمالی، جبران گردد

را که در نتیجه فعالیت یا عملکرد کارکنان آنها در داخل یا محل نمایشگاه کاال به ماشین آالت و تجهیزات ... نندگان مکلفند خسارات ناشی از آتش سوزي، سرقت و مشارکت ک ●
 .و دکوراسیون غرفه و کاالهاي نمایشی دیگران و بازدیدکنندگان وارد می شود را جبران نمایند

 .مسئول اتفاقات وتصادفاتی که براي کارگران غرفه هنگام حمل ونقل کاال با ماشین آالت و غیره  رخ می دهند می باشندشرکت کنندگان همچنین  ●
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الزم است . ه استفاده نمایند ویژه مشارکت کنندگانی است که از سیستم پیش ساخته برگزار کننده استفاده نمی نمایند یا در نظر دارند داخل غرفه از تزئینات ویژ ●
 .رکت کننده به برگزار کننده ارائه گرددفرم پس از مطالعه دقیق مهر و امضاء شده و به همراه سایر مدارك قید شده توسط پیمانکار غرفه سازي یا مشااین 
 شنبه دوروز می باشد و در 22لغایت   8:30ساعات کار جهت غرفه سازي از . ا.ا.با توجه به مقررات جاري شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج ●

که راساً غرفه سازي یا تزئین غرفه می نمایند ،  لذا از مشارکت کنندگانی. بعد از ظهر پلمپ خواهد گردید 20درب سالنها راس ساعت   15/09/1395
بدیهی . دي در نظر گیرندتقاضا می گردد، با توجه به تاریخ تحویل سالنها و ساعات یاد شده برنامه ریزي نموده و از قبل تمهیدات الزم را در خصوص برنامه زمانبن

 .برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگاهها بعهده مشارکت کننده متخلف می باشدنبی براي ابندي و ایجاد هرگونه خسارت جنامه زماناست عدم رعایت بر
 .ا باشد.ا.شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج مجوز فعالیت غرفه سازي ازپیمانکاران غرف خودساز می بایست داراي  :تذکر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
در صورت تغییر . نده می باشندکنبه برگزار د، ملزم به اعالم مراتب بصورت کتبی در هنگام ثبت ناممشارکت کنندگانی که مایل هستند راسًا غرفه سازي نماین ●

 .به التفاوت وجه ثبت نام مرجوع نخواهد شد به غرفه سازي خاص ما) پیش ساخته(مشارکت کننده پس از ثبت نام از سیستم مدوالر نظر 
 

 :مدارك الزم جهت اخذ مجوز غرفه سازي  –الف 
 

  "مشارکت  کننده"معرفی نامه کتبی از شرکت  -1
طبق قوانین معاونت ،  با قید مصالح مجاز مورد استفاده) پالن، نما و پرسپکتیو(نقشه هاي اجرایی اندازه گذاري شده در سه نسخه  -2

 ا.ا.فنی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج
 )موقعتخلیه ب -عدم واردنمودن خسارت از هرنوع –به منظور پایان بموقع غرفه سازي(تضمین حسن انجام کاروجمع آوري تجهیزات غرفه سازي -3

 

 
 
 

د مشارکت کننده موظف است در ازاء چنانچه مشارکت کننده مایل به ساخت طبقه دوم بوده و شرایط فیزیکی و مقررات مجري اجازه این امر را بده -4
 .م خود را بپردازدبهاي تعرفه ثبت نا% 50فضاي طبقه دوم هرمترمربع 

رسانده و مجوزات الزم را  در زمان مقرر به تائید واحد فنی ستادبرگزاريمشارکت کننده می بایست کلیه نقشه هاي اجراي غرفه سازي خاص خود را  -5
 .نمایددریافت 

 مقررات غرفه سازي خاص

 :سمینار تخصصی شرکتها 
 

ه می توانند نسبت به برگزاري سمینار سمینارهاي تخصصی شرکتها در طول برگزاري نمایشگاه برگزار خواهد شد و شرکت ها با ارائه درخواست و ثبت نام طبق زمانبندي اعالم شد ●
 عالقمندان به برگزاري سمینار. برگزارکننده در خصوص تامین محل برگزاري و همچنین امکانات جانبی اقدام خواهد نمود. جهت ارائه توانمندي هاي خود اقدام نمایند

واردي نظیر موضوع سمینار، سخنران، تعداد میهمانان و ظرفیت سالن، امکانات نرم افزاري و نسبت به ارائه درخواست و مشخص نمودن م 25/08/1395می بایست حداکثر تا تاریخ  
 .به ستاد برگزاري اعالم نمایند اقدام و موارد را کتباً... سخت افزاري، ساعت و تاریخ برگزاري، پذیرایی و ناهار و 

وارد که خارج از شرح خدمات اعالم در این سمینارهاي نخواهد داشت و کلیه امور مربوط به اینگونه م... زات و برگزارکننده مسئولیتی در رابطه با ثبت نام افراد، حمل و نقل تجهی ●
 .شده می باشد، توسط شرکت هاي محترم انجام خواهد شد

 .گرفتانس جهت اطالع عموم قرارخواهد فرزمان برگزاري و اطالعات کلی سمینار بر روي سایت اختصاصی کندرصورت ثبت نام درمهلت تعیین شده، موضوع سمینار، ●
 .کلیه هزینه هاي برگزاري سمینارهاي تخصصی به عهده شرکت برگزارکننده می باشد ●

 

 اطالعات و قوانین بیشتر.(مجاز می باشد  حیت اجرایی پیمانکاران غرفه سازبرگزار کننده در پذیرش یا رد صال: تذکر  * 
 . )ه می خواهند غرفه سازي خاص نمایند اعالم می گرددبه صورت کتبی به مشارکت کنندگانی ک 

 

 .چگونگی تضمین توسط برگزار کننده تعیین و در هنگام ثبت نام اعالم می گردد: تذکر

٣ 
 



 
 

 
 شگاه براي صدور مجوز ساخت و ساز ارائه می نمایدمدیریت و طراحی نمای فنی ستاد برگزاري،  مشارکت کننده می بایست نسبت به تغییراتی که واحد -6
 .اقدام نماید در غیر اینصورت این واحد محق می باشد که حق ساخت و ساز را از مشارکت کننده سلب نماید 

سه و  اولبه شندو روزهاي 17الی  10فقط و فقط از ساعت اعالمی مشارکت کننده موظف است با در دست داشتن مدارك / پیمانکار غرفه سازي  -7
 .به جهت اخذ تائید و صدور مجوز ساخت مراجعه نماید 1395 ماه  آذر مدوشنبه 
 جهت ور مجوز دصپذیرش طرحهایی که پس از این تاریخ ارائه شود جدا معذور بوده و مسئولیت عدم برگزارکننده از : تذکر

ریال 000/20متري  7/9/95یمه دیرکرد صدور مجوز از شنبه جر(. غرفه سازي به عهده پیمانکار غرفه سازي و مشارکت کننده می باشد 
 .)محاسبه می گردد

سازي موظفند براي هر غرفه پس از  ورود وسایل و تجهیزات غرفه سازي فقط با مجوز ساخت به داخل محوطه نمایشگاه ممکن می باشد و پیمانکاران غرفه -8
بدیهی است کلیه خسارات . در غیر اینصورت از ادامه انجام کار ممانعت بعمل خواهد آمدافت نمایند اري، مجوز جداگانه دریارائه مدارك الزم و طی مراحل اد

 .ناشی از این امر بعهده مشارکت کننده می باشد

دستورالعمل را ننمایند، جداً  از ادامه فعالیت پیمانکاران غرفه سازي که رعایت قوانین جاري شرکت سهامی نمایشگاهها و مفاد مندرج در سه صفحه این -9
 .مشارکت کننده می باشد جلوگیري به عمل خواهد آمد و کلیه مسئولیتها و عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار متخلف و

 :امور اجرائی -ب
 

ساخت غرفه  الزم براي و قطعات دهممنوع بوو غیره در داخل سالنهاي نمایشگاه  اره کاري، نجاريکلیه عملیات ساخت اسکلت غرفه ها نظیر جوشکاري ،-1
 .صورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سالن گردندباید به 

 .صورت گیردساختمانی جهت غرفه سازي نبوده وساخت و ساز غرفه ها بایدکامال به صورت مونتاژ مصالحاستفاده از و ندگان مجاز به ورودمشارکت کن-2
 اس مقررات و دستورالعمل هايقبیل پرچم، بنر و پوستر از سقف سالنها و استفاده از پروژکتورهاي سقفی بر اس آویزان نمودن هر گونه سازه و مواردي از -3

 .است ممنوع اکیداسهامی نمایشگاهها شرکت  
 .می باشد ممنوع اتصال هرگونه نشانه تبلیغاتی به اجزاي سالن -4
 .است اکیداً ممنوعحوطه نمایشگاه و سالنها ورود و استفاده از دستگاههاي چند کاره و میز نجاري در م -5
فضاي راهروها جهت تخلیه تجهیزات و  پیمانکار موظف است فقط از فضاي غرفه تخصیص داده شده جهت انجام عملیات اجرایی استفاده نماید و استفاده از -6

 .ممنوع است لوازم
 .پیمانکار موظف به رعایت اصول ایمنی محیط کار می باشد -7
شرکت سهامی  توسط برگزار کننده، به مدیریت ساختمان و تاسیسات تائید شده انکار موظف است جهت استفاده از برق با دردست داشتن فرم ویژه برق پیم -8

 .نمایشگاهها مراجعه نماید
 .داشتن کابل برق و تابلو کارگاهی استاندارد به منظور استفاده از برق در حین ساخت و ساز الزم می باشد -9
 تورالعمل هايپیمانکار در اجراي برق رسانی به غرفه ملزم به رعایت تمام ضوابط فنی و اصول ایمنی و استفاده از لوازم استاندارد بر اساس ضوابط و دس -10

عمل خواهد آمد و کلیه  در صورت عدم رعایت موارد یاد شده از ادامه کار پیمانکار متخلف جلوگیري به. شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی می باشد 
 .می باشد و مشارکت کننده مسئولیتهاي ناشی از آن به عهده پیمانکار

 .دیوارهاي پشت غرفه ها مشرف به غرفه هاي جانبی باید به صورت کامل رنگ آمیزي گردد -11
 .اجراي غرفه سازي درمحل الزامی است حضورنماینده مسئول ساخت غرفه با دردست داشتن یک کپی ازمجوز تاییدشده ساخت غرفه درطول مدت -12
 .می باشد ممنوعدر هنگام زمان آماده سازي به سالن هاي ماشین و موتورلیه مانند خاور، نیسان، نقورود هرگونه وسیله  -13

 
 
 
 
 

ساعت می باشد، مجري مجاز است بنا به تشخیص خود فقط به غرفه هایی  72دود نظر به اینکه زمان تحویل سالن نمایشگاه ح -14) مهم(
 .ساعت ساخت و ساز پایان یابد 48مجوز ساخت دهد که طرح آنها قابل اجرا با سیستمهاي پیش ساخته بوده و حداکثر در مدت 

پیمانکار مربوطه نمی تواند به تعهدات  در هنگام ساخت و ساز غرفه خاص در صورتی که واحد فنی ستاد تشخیص دهد که -15) مهم(
خود عمل نماید و باعث تاخیر در برنامه هاي نمایشگاهی می گردد، می تواند غرفه را تخریب و به سیستم مدوالر مجهز نماید و هزینه 

 .هاي آن از ضمانت اجرا کسر می گردد
طرح رنگی، نام شرکت (سازي اطالعات مربوط به غرفه که شامل مشارکت کننده می بایست در زمان آماده / پیمانکار غرفه ساز -16) مهم(

 .را از زمان شروع فعالیت ساخت به صورت استند اطالع رسانی در محل اجراي پروژه نصب نماید...) سازنده و مسئول ساخت و 
                   

 

٤ 
 



 
 
 

تضمین حسن انجام از ي در زمان مقرر  خاتمه یافته باشد، در صورت عدم اتمام غرفه ساز 14/09/1395 یکشنبهروز  22ساعت باید تا  عملیات اجرایی -17
 .خواهد شد کسرکار  بابت خسارت دیرکرد 

 
 
 
 
 

 
 

محوطه نمایشگاه ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه تکمیل و به اتمام رسیده باشد و کلیه وسایل اضافی و صندوقهاي خالی از  24آماده سازي و آرایش غرفه ها  باید  ●
 کرد مبلغی را بعنوان خسارت که از سوي مجري تعیین می گرددده موظف است به ازاء هر ساعت دیرت مشارکت کنندر غیر اینصور .خارج شده باشد

 .پرداخت نماید  

ز خاتمه نمایشگاه می باشد در غیر روز پس ا 2مشارکت کننده ملزم به جمع آوري غرفه تخصیصی و خروج کاالي خود از غرفه و محوطه نمایشگاه حداکثر  ●
مسئولیت حفظ و نگهداري کاال بعهده مجري نخواهد بود در صورت بروز هر گونه تغییر و تخریب بر روي غرفه هاي پیش ساخته مشارکت کننده  صورتاین

 .موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود 

 شارکت کنندگان از آوردن اقالم غیر ضروري درطول مدت برگزاري نمایشگاه ممنوع است لذا م .ا.ا.خروج کاال از محوطه نمایشگاه هاي بین المللی ج ●
 .اجتناب نمایند

محل نمایش و  در پایان نمایشگاه، مشارکت کننده فقط با پرداخت کلیه صورت حسابها و اخذ برگه تسویه حساب نهایی می تواند کاالي خود را از داخل سالن ●
 کت کنندگان تقاضا می شود بمنظور تسهیل و تسریع در خروج از محوطه نمایشگاه براي لذا از کلیه مشار. خارج نماید. ا.ا.محوطه نمایشگاه بین المللی ج

 .تسویه حساب کامل قبل از اتمام نمایشگاه اقدام نمایند
 
 
 
 
 را همراه با نقشه جانمائی غرفه را مصرفی ،آب ،مخابرات و سیستم صوت  مشارکت کننده موظف است  فرم درخواست برق ●

 .به  برگزار کننده اعالم نماید  25/09/95تا تاریخ 

جهت هرگونه انتقال برق از با برق درخواستی خویش را تهیه و و متناسب )استاندارد مجهز به سیستم ارت (مشارکت کننده موظف است کابل و تابلوهاي اتومات  ●
 .بعمل آورندایشگاه اقدام الزم را تابلو اصلی یا کابلهاي ارتباطی به غرفه با هماهنگی واحد برق نم

 .پروژکتور و غیره از سقف سالنها ممنوع می باشد نصب هر گونه چراغ ، ●

ارد متناسب با قدرت هاي خود از کابلها و سیمهاي دو روکشی ارت دار استاندبراي تامین برق غرفه ها و دستگاهمشارکت کنندگان و غرفه سازان موظفند  ●
 .ها استفاده نمایندمصرفی دستگاه

 .نالهاي استاندارد استفاده نمایندسیمهاي غرفه ها و یا دستگاههاي خود از ترمیبراي سربندي و اتصاالت کابلها و غرفه سازان موظفندنندگان ومشارکت ک ●

سالن با توجه به عدم امکان تخصیص انشعاب آب در همه سالنهاي نمایشگاه، تخصیص انشعاب آب فقط جهت مصارف صنعتی و در صورت وجود امکانات در  ●
 .مقدور خواهد بود

 .هزینه هاي مربوطه پس از برگزاري نمایشگاه محاسبه و دریافت خواهد شد●

 .تخصیص برق شب به غرفه ها از لحاظ مسائل ایمنی مقدور نمی باشد ●
 
 

 مقررات تحویل و تخلیه غرفه ها

 مقررات و ضوابط فنی واگذاري انشعاب آب، برق، تلفن و اینترنت

 .پلمپ خواهد گردید 20درب سالنها راس ساعت  15/09/1395شنبه دودر روز  -18) مهم(

٥ 
 



 
 

 
 

 

 :چگونگی عرضه و نمایش کاال و تبلیغ آن -58بند 
رت شناسایی کارگاه معتبر یا واحد گواهی فعالیت صنعتی و کا) داراي پروانه بهره برداري(صنعتی در صورتیکه نمایش کاال توسط واحد تولیدي  -434ده ما ●

 دریافت صورت گیرد با مارك یا نام شرکت ایرانی تبلیغ شود کاال ایرانی محسوب و هزینه ها به صورت ریالی ) داراي پروانه صنفی تولیدي(صنفی تولیدي 
 .می گردد

ریافت ارائه می گردند ایرانی محسوب و هزینه ها به صورت ریالی دکه بامشخصات مندرج دربند فوق درمناطق آزادتجاري تولیدو کلیه کاالهائی:1تبصره -
 .خواهد شد

 .هد شدارزي محاسبه خوا%30ریالی و%70لید و با مارك خارجی تبلیغ گردند هزینه هاي مربوط بصورتکاالهایی که در داخل کشور و مناطق آزاد تو:  2تبصره  -
 کاالهایی که با مارك خارجی و بر اساس سرمایه گذاري مشترك شرکتهاي خارجی در ایران تولید می گردد با ارائه مجوزهاي مربوط از سوي :  3تبصره  -

 .وزارت امور اقتصادي و دارائی و مصوبه هیات دولت، ریالی محاسبه خواهد شد
 نس کشورهاي خارجی معرفی می گردند، در صورتیکه با نام شرکتهاي ایرانی که در ایران به ثبت رسیده باشندکاالهاي تولید ایرانی که تحت لیسا -435ماده  ●

 .نمایشگاهها به صورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شدیه هزینه هاي مرتبط با مشارکت درلو تبلیغ شوند،کمعرفی 
نحوه ورود  کاال به داخل کشور (، خارجی معرفی می گردد، کامال به صورت ارزي محاسبه می شود کاالیی که مستقیما در خارج تولید شده و به نام -436ماده  ●

 ).مالك نخواهد بود
با ارائه پروانه بهره برداري اعم از (، صرفا به منظور مقایسه با تولید داخلی خود بصورت نمونه ، جی مشابه داخلی آن در غرفه داخلیعرضه کاالي خار -437ماده  ●

 .هزینه هاي مشارکت بصورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شد) تی یا صنفی تولیدي از مراجع ذیربطصنع
مطابق با هر نوع قرارداد اعم از ریالی و ارزي عینا محاسبه و دریافت خواهد ) V.I.P(تخصیص هرگونه فضاي الزم جهت احداث محل تشریفات  -438ماده  ●

 .شد
 

 :گ ، بروشور، پوستر، نصب تابلو و غیره به منظور تبلیغ کاالچگونگی عرضه کاتالو -59بند 
 

 .رابطه با تبلیغ کاال و یا شرکت هاي خارجی ارزي تلقی می شودکاتالوگ وغیره در -عکس –فیلم  -عرضه بروشور – 439ماده  ●
 .عمل خواهد شد 434ذیل ماده  3و 2در رابطه با کاالهاي تولید داخل کشور با مارك خارجی طبق تبصره  :تبصره 

 .باشد تبلیغ نمایندگی انحصاري و رسمی شرکتهاي خارجی به هر صورت مشمول پرداخت هزینه ها به صورت ارزي می -440ماده ●
شرکتهاي عرضه کننده خدمات مشاوره اي، طراحی سیستم و غیره در صورتیکه کاالئی را به منظور معرفی نوع خدمات عرضه نماید در صورت  -441ماده  ●

 .به صورت ارزي محاسبه خواهد شد ذیل ماده فوق عمل خواهد شد در غیر اینصورت کالً 3و2بصورت ریالی و یا در قالب تبصره  434احراز شرایط ماده 
با ) قانونی نداشته باشد در صورتیکه منع(مجاز به تبلیغ کاال و هر نوع پوستر مرتبط با نوع فعالیت خود  مشارکت کنندگان در بخش غرفه ریالی صرفاً -442ماده  ●

 .نام ایرانی می باشند، و در صورت تبلیغ کاال و هر نوع پوستر با نام شرکت خارجی مشمول پرداخت هزینه ها بصورت ارزي می باشند
ه صنفی و معرفی نامه کتبی با ارائه پروان(معرفی خدمات پس از فروش کاالهاي خارجی در جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی  – 443ماده  ●

ریالی محاسبه خواهد شد، بدیهی است محاسبه عوارض غرفه سازي در قالب درصدهاي فوق % 70ارزي و % 30مبناي  بصورت ریالی ارزي، بر) کت مربوطهاز شر
 .عمل خواهد شد

بدیهی است در  .خواست می گردد ممنوع خواهد بودوش درارائه کاال و قطعات منفصله مربوطه در غرفه مستقلی که جهت معرفی خدمات پس از فر : تبصره
 .هزینه مربوطه بصورت ارزي محاسبه خواهد شد صورت اقدام کالً

 
 

 
 
 

 

 دستورالعمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غرفه و خدمات جانبی آن بر حسب ریالی و ارزي
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