
 

 

 نمايشگاه بین المللي و دومین بیست 

 ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگي، 

 و محصوالت نساجي ماشین هاي گلدوزي 

IRANTEX 2016 

 3131 شهريور ماه سال 31لغايت  31:   زمان 

 تهران المللي بین نمايشگاههاي دائمي محل:  مكان

  38A- 40- 41- 44 - 38 - 35 -31 :سالن هاي تحت پوشش

رانيانساجي  عيصنا انجمن:  نظارت با   

اتحاديه تولید و صادرات نساجي و پوشاک ايران ، جامعه متخصصین نساجي ايران  با همكاري :    

 و انجمن صنفي کارفرمايي تولیدکنندگان ماشین آالت و قطعات نساجي ايران

  برگزارکننده نمايشگاه ) مجري (
 شرکت سامع پاد نوين 

 41293394-1 تلفكس : 

iranfair@spnco.net       www.spnco.net 

 در: ثبت شده 

 (UFI) فرانسه -اتحاديه جهاني صنعت نمايشگاهي  -

 (IAEE) آمريكا -انجمن بین المللي نمايشگاهها و رويدادها -

  (IEOAگزارکنندگان نمايشگاههاي بین المللي ايران )عضو:  انجمن صنفي بر -

mailto:iranfair@spnco.net
mailto:iranfair@spnco.net
http://www.spnco.net/


 

 

 يعموم رشيپذ مقررات فرم

 شگاهينما  عنوان  : 

        ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگي، ماشین هاي گلدوزي و محصوالت نساجي بیست و دومین نمايشگاه بین المللي  

 (سه شنبه تا شنبه) 3131 شهريور ماه سال 31لغايت  31 :يبرگزار خيتار  

 نينو پاد سامع شرکت : شگاهينما کننده برگزار 

 41293394 -1:  تلفكس  33واحد -طبقه پنجم -13پالک -نبش کوچه نهم -خیابان نفت شمالي -خیابان میرداماد -تهران : ينشان          

www.spnco.net                          iranfair@spnco.net 
 

 ي و نحوه ثبت نام و رزرو غرفه در نمايشگاه:بند زمان برنامه  مهم:

 :باشدیمو بر اساس تاريخ هاي ذيل  33/1/31شنبهسه  تيلغا 8/1/31 مورخشنبه  روز از جانمايي و نام ثبتزمان 
 روزهاي ثبت نام و جانمايي غرف متراژ مورد درخواست

متر مربع به باال493 8/1/31به شن   

3/1/31يكشنبه   ثبت نام  ارزي جهت نمايندگي هاي محصوالت خارجي در ايران   

متر مربع  499تا   393از  39/1/31دوشنبه     

متر مربع 399تا  34از    33/1/31سه شنبه   

م، نخست انتخاب فضاي نا ثبت الويت ، دينما ينم جاديا انیمتقاض يبرا ي راحق درنمايشگاه مشارکت درخواست فرم وارسال لیتكم

 که پس از اخذ تايیديه از ستاد نمايشگاه ، صورت پذيرد. میباشد ها نهيهز%  399 واريزغرفه و سپس 

 31/1/31 .......................................................................................................................:واريز هزينه اجاره غرفه مهلت نيآخر  

 4/1/31 .........................................................................:  کتاب در کنندگان تشرک نام اطالعات درج يها فرم ارسال مهلت نيآخر  

 7/1/31لغايت 2/1/31......................................... : نمايند مي سازي غرفه رأساً که شرکتهايي توسط اجرايي هاي نقشه ارائه زمان 

 3/1/31  :.................................................(تجهیزات بدون غرفه) نمايند مي ازيس غرفه رأساً که شرکتهايي به غرفه محل تحويل 

 34/1/31........................................................: ( 34 ساعت) تجهیزات بدون هاي غرفه جهت ساز و ساخت و طراحي عملیات اتمام 

 31/ 34/1..............................................................  : 39 ساعت ندگانبه شرکت کن (بندي پانل سیستم) تجهیزات با غرفه تحويل        

 34/1/31  ...................................................................................: ( 38 لغايت 32 ساعت از) غرفه در چیدمان بمنظور کاال ورود 

 1/31 /34  ................................................................................................................................( :  49 ساعت)  ها سالن پلمپ 

 31/ 1 /31  ......................................................................................( : 33 ساعت) شنبه  روز نمايشگاه يرسم افتتاحیه مراسم 

 31/1/31 ...........................................................................................................( :  38 ساعت) شنبهسه روز نمايشگاه اختتام 

 37/1/31............................................................. ( :38 لغايت صبح39 ساعت از) شنبه  ارچه روز سالن تخلیه و کاال آوري جمع 
 .توجه : مهلت هاي تعیین شده فوق قابل تمديد نمي باشد

 

 ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگي، ماشین هاي گلدوزي و  بیست و يكمین نمايشگاه بین المللي

 نگاه : ( در يک32) محصوالت نساجي

 3131 ماه شهریور 31لغایت  31 :  یبرگزار خیتار     
 18- 11-13سالن های:    تهران یالملل نیب یشگاههاینما یدائم محل:  مکان-A 18 – 29  23و 

 یخارج و یداخل شرکت 173:  کننده مشارکت یشرکتها تعداد 

 مترمربع 31113:  شگاهینما پوشش تحت متراژ 

 کره جنوبي ، اسپانیا ، ايتالیا، ترکیه ، هندوستان ، چین، تايوان ، آلمان ، پاکستان ، ويتنام  و لبنان : کننده مشارکت یکشورها 

 

mailto:iranfair@spnco.net


 

 

 کنندگان شرکت اطالعات و مشخصات به مربوطه فرم

 کننده شرکت نام: 

 يفارس :Persian: ...……………………………………………………………………………………. 

 :English …………………………………………………………………………..……:  يسیانگل •

 دیسيبنو ريز جداول در  مجزاء حروف صورت به را خود شرکت نام است خواهشمند . 

 نباشد شتریب حرف38 از يسیانگل و يفارس نام که است ذکر قابل  . 

  يفارس زبان به شرکت نام

                  

Company Name 

                  

 بزنید : خود را  کاالييروه لطفاً گ

ه کااليي نمايشگاهگرو سالن مورد نظر  "لطفا 

 را انتخاب فرمايید 

 شماره سالن 

 A 31  انواع نخ 

 B 31  تعاونيرنگ و مواد انواع 

 : ماشین آالت  نساجيانواع 

 گلدوزي، دوخت و برش ،  مشاوره و خدمات مهندسي چرخ خیاطي ، ماشین هاي

 
 

35, 38A , 41 
 

 انواع منسوجات خانگي:
حوله، رومیزي ، ترمه ، کوسن، لوردراپه ،    ي پرده اي ، پارچه هاي رومبلي ،پارچه ها

 پرده و کرکره ، سرويس هاي آشپزخانه ، حمام و دستشويي

  
38 

 40  الیافانواع  

  44  و پارچه پتو،  خواب کاالي انواع

  

 ……………………………………….……………………………………(  شود ذکر "لطفا)   رهیغ 

 

 مهر و  امضاء                                                                    خيتار

 
 



 

 

 غرفه داخلی

      بدون تجهیزات / با تجهیزات                      سالن

  ⃝                        ⃝                                                                                                                        نام ثبت فرم

 ................................................................................................................................................. : کامل شرکت  نام                        

 ............................................... :رقمی 22شناسه ملی  .......................................................رقمی )اجباری(:  21کد اقتصادی                         

 ....................................... دورنگار:.......................................... :تلفن......................……...........................…....: شماره ثبت شرکت                          

 ...........................................................................آدرس کامل پستی:..............................................................................................................                      

 .....................................................................پست الکترونیک : ................................................................................ وب سایت : ..................

 ........تلفن همراه:....................................مدیرعامل: ............................................ کد ملی مدیرعامل: .....................................................نام 

 ..................................................................................تلفن همراه: .................................................................................. نماینده تام االختیار:

ریال - جمع ریال(فی )  متراژ مورد نیاز   

متر مربع   

 نوع غرفه

    

 با تجهیزات پیش ساخته: غرفه در  داخل سالن سرپوشیده
 

پانلهای اطراف ، روشنایی، یک عدد پریز، موکت، کتیبه نویسی، یک میز و دو عدد  شامل :

 صندلی
زمین خالی )خودساز( –غرفه در داخل سالن بدون تجهیزات       

 غرفه در فضای باز بدون تجهیزات   

 هزینه ثبت اطالعات بازدیدکنندگان در درب های ورودی به نمایشگاه    

 جمع کل 

 % مالیات بر ارزش افزوده 9 شود:اضافه می 

 مبلغ پرداختی  جمع کل 

ابالغ گردیده است، مجری نمایشگاه  12/21/94مورخ  12472/42/94براساس مصوبه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی.ج.ا.ایران که طی نامه شماره 

 اری غرف میباشد.درصد نرخ های قید شده در تعرفه واگذ277مجاز به افزایش تعرفه ثبت نام تا 

 نکته مهم: شرکت کنندگان می با یست نهایت دقت الزم را در انتخاب نوع غرفه در زمان تکمیل فرم های ثبت نام بنمایند.

سردرب غرفه، کف مترمربع می باشد مجاز به ساخت غرفه بصورت خودساز و انجام هرگونه تغییرات از قبیل بازنمودن  42شرکت کنندگانی که متراژ غرفه آنان کمتر از 

ی الحساب میباشد، ضمن اینکه سازی یا تغییر کف غرفه و...نبوده و ملزم به استفاده از سیستم پیش ساخته نمایشگاهی می باشند.مبالغ دریافتی در روز ثبت نام بصورت عل

ده موظف است در صورت افزایش متراژ یا وجود هزینه های متراژ نهایی پس از پایان عملیات ساخت و چیدمان غرفه مالاک تسویه حساب خواهد بود و مشارکت کنن

 جانبی دیگر نسبت به پرداخت هزینه های آن بر اساس تعرفه های مربوطه به ستاد برگزاری اقدام نمایند.

معامالت ....................... اعالم میدارد کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی ...........اینجانب ..............................................مدیرعامل/ نماینده تام االختیار شرکت...........

های ذکر شده در فرمهای ثبت نام و در کمال صحت و سالمت با اراده شخصی و علم و آگاهی از کم و کیف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مکان و پذیرش و رویت کلیه بند

محاسبه خواهد شد مورد پذیرش و قبول می باشد و ضمن پذیرش مقررات و شرایط " مرتبط که مفصال  با معامله و قیمت درخواست فضای نمایشگاهی، امکانات ویژهبرابری ارزش ثمن بیع 

ده نمایشگاه) شرکت سامع پاد نوین( خود را ملزم به عمومی نمایشگاهها تدوین شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و برگزارکنن

با عنایت به رضایت کامل مبادرت به انجام معامله  اجرای کامل مفاد آن و قبول نکته های ضروری قید شده می نماید و نسبت به ثبت نام با توجه به اصل حاکمیت اراده اقدام مینمایم.اینجانب

 "خیار ولو فاحش ، حق فسخ آن را ندارد و صیغه شرعی عندبیع ایجابا "الی را از خود سلب و ساقط می نماید و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصانموده و هرگونه ادعا و یا اعتراض احتم

  جاری شده و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی الزم االجرا بوده و میباشد. "و قبوال

                
                                                                                                                 

 

 
 

 تاریخ و مهر و امضاء مدیرعامل / نماینده تام االختیار شرکت



 

 

 فرم ثبت نام جهت نمايندگي هاي شرکتهاي خارجي در ايران

 مشخصات نمایندگی محصوالت خارجی در ایران -3

 :       نمايندگي شرکت نام : رعامليمد نام

 :نشاني :تلفن نمابر:

www.  @                  

 نام و نام خانوادگي مسئول نمايشگاه :                                       تلفن همراه :

 :ي(اصل -)شرکت مادر يخارج شرکت مشخصات -4

Company Name: 

Tel: Fax : Country :     

E-mail : Www: 

Address : 
 

 : ديیفرما مشخص ريز ولجد در را خود ازین مورد غرفه متراژ لطفاً-1

 درج فرمائید. ريز جدول در تقاضا د مور متراژ مجموع و لیتكم جداگانه کيهر يبرارا  فرم نيا ،يخارج يندگينما کي از شیب بودن دارا صورت در

 مبلغ کلجمع 

ت به پرداخ قابل

 يورو

% مالیات بر 3

 ارزش افزوده

 غرفه بهاء اجاره جمع کل

 متر هر ازاء به

 وروبه ي مربع

 يفضا

 ازین مورد

 متراژ حداقل

 يواگذار قابل

 

 غرفه نوع

غرفه در  داخل سالن  مربع متر 34  215.00   

 رپوشیدهس

 باز يفضاغرفه در  مربع متر 19  125.00   

 ( وات 399 المپ عدد1)ييشنارو برق، زيپر عدد کي ن،یالت و يفارس به غرفه بهیکت کف، موکت اطراف، يبند پانل:  شامل زاتیتجهغرفة با            

 .باشد يم غرفه مربع متر 34 هر ازاء به يصندل عدد4و زیم عدد3

 و يا کپي پاسپورت مي باشد.2x1صدور کارت شناسايي براي شرکت کنندگان خارجي منوط به ارائه يک قطعه عكس 

 )الزامي است.( :ديیفرما لیتكم را ريز جدول ، شرکت نآ غرفه در يخارج ءشرکا حضور ايو يخارج يها شرکت از يندگينما داشتن درصورت"لطفا

No Name & SURNAME Data of birth Nationality Position  

1     

2     

3     
 

 : بهاء اجاره پرداخت نحوه -2

 .ديینما افتيدر آنرا دیرس و ليتحو شگاهينما يبرگزار ستاد به نقداً و وروي بصورت نام ثبت هنگام به را غرفه بهاء اجاره مبلغ کل لطفاً

 درخواست فرم لیتكم به نسبت ، شگاهينما مقررات کامل مطالعه از پس-----------------شرکت عامل ريمد ------------- نجانبيا 

 .مينما يم تعهد را آن مفاد کامل تيرعا و نموده اقدام شگاهينما در مشارکت

 شرکت مهرو امضاء                                                       عامل ريمد يخانوادگ ونام نام                                              خيتار

  

  رندهیگ ليتحو امضاء             .ديگرد   ----------------نجانبيا ليتحو ،                  /       /         خيتار در شده لیتكم نام ثبت فرم

 رندهیگ ليتحو امضاء     .ديگرد   ---------------- نجانبيا ليتحو ،           /       /         خيتار در غرفه بهاء اجاره ............ يورو بابت... مبلغ 

 شرکت مهر و امضاء                                                                                     خيتار



 

 

 شگاهينما کتاب در کنندگان شرکت مشخصات درج واستدرخ فرم

همراه سی دی طرح آگهی مورد نظر جهت درج در  به 3/5/35 خیتار تا حداکثر و لیتکم شگاهینما کتاب در درج جهت را فرم نیا است خواهشمند

 بدیهی . شد نخواهد داده اثر ترتیب شوند ارائه مقرر تاریخ از بعد که هایی فرم به .دینفرما لیتحو ی نمایشگاهبرگزار ستاد کتاب ویژه نمایشگاه به

 و تایپ اشتباهاتمسئولیت  لذا ،بوده استناد قابل نمایشگاه ویژه کتاب چاپ زمان در کننده مشارکت سوی از شده درج مطالب است

 . باشد می دهنده سفارش عهده به فرم بودن خوانا یاعدم

Company Name :                                                        

      
 نام کامل شرکت کننده :                                        

 

Managing Director:                                         

          
نام مدير عامل :                                                        

                                       

Address:                                                                                                                                                         : نشاني
          

 

   Tel :                                                                                                                                  : تلفن
                                                

    Fax:                                                                

                                     
                                                                       نمابر:
         

Email:                                

                                                  

Website:                                 

                                            

Activities (Max 15 Words) : 

 
 

کلمه( :                            31محصوالت يا نوع فعالیت )حداکثر 
      

 ارسال و tm.domestic@spnco.netبه آدرس  ایمیل   همراه طرح آگهی جهت چاپ در کتاب ویژه نمایشگاه  را بهفوق فرم توجه: 

 د .یفرمای سی دی آن را نیز به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل

 

                            

 يمهرمتقاض و ءامضا                                                                   خيتار

 

 

 



 

 

 فرم درخواست کارت شناسايي و پارکینگ

: نمايم مي زير شرح به شناسايي کارت درخواست نمايشگاهها عمومي شرايط و مقررات به کامل توجه با  

 .................................................................................................................................................................................... : کننده شرکت کامل نام

 : باشد مي ذيل شرح به و غرفه متراژ اساس بر صادره شناسايي کارتهاي تعداد:  توجه

 شناسايي کارت  4                                             مربع متر  34  

 شناسايي کارت  1                                مربع متر  42  تا  34  از

 شناسايي کارت  2                                 مترمربع  19  تا  42  از

 شناسايي کارت  1                                مترمربع  399  تا  19  از

 شناسايي کارت 8                               باال به مترمربع  399  از

 رديف
 غرفه در سمت خانوادگي امــن امــن

3    

4    

1    

2    

1    

نان را در صفحه ای جداگانه درصورتیکه تعداد پرسنل جهت صدور کارت شناسایی بیش از تعداد مقرر می باشد، اسامی آ -3

 تایپ و پیوست فرمائید.

 جهت صدور کارت شناسایی الزامی است. 1x1ارائه یك قطعه عکس  -3

 .دینما یم اقدام ییشناسا کارت صدور به نسبت شده اعالم یاسام به توجه با شگاهینما یبرگزار ستاد -1

 . بود واهدنخ رشیپذ مورد عنوان چیه به یاسام شیافزا ای و یبعد راتییتغ لذا

 )مي باشد. 31/ 1 /31) آخرين زمان تحويل فرم و عكس پرسنل تا تاريخ  

   باشد مي ذيل شرح به و غرفه متراژ براساس صادره پارکینگ کارتهاي تعداد:    توجه

 پارکینگ کارت  3                                                مربع متر 34

 پارکینگ کارت  4                                مترمربع  19  تا  34  از

 پارکینگ کارت 1                               باال به مربع متر  19  از

 رنگ ( است يالزام) خودرو پالک شماره ماشین نوع رديف

    

    

    

 تقاضاي رد يا قبول مورد در ايران اسالمي وريجمه المللي بین نمايشگاههاي سهامي شرکت ، پارکینگ محدوديت به توجه با : نكته 

             . آورد نمي بوجود کننده برگزار براي تعهدي هیچگونه تقاضا مورد تعداد لذا ، بوده مختار معمول عرف از خارج پارکینگ

                                                                                                                 يمهرمتقاض و امضاء                                                                                                                                    



 

 

 فرم در خواست اينترنت
 

 يتعال باسمه

  ...........................................................................  يشگاه برپائينما  زمان در................................................ .........................شرکت نكهيا به نظر احتراماٌ

 ، دارد،......................... شماره غرفه.................. سالن درزير  جدول..................................  رديف  نترنتيا شبكه به.................................  خيتار در

 : دیفرمائ اقدام شده انتخاب باند يپهنا يبرقرار به نسبت است يمستدع لذا 

 .....        تلفن همراه: ..........................................................نام نماينده شرکت: ........................................    تلفن تماس : .....................................

بسته  هزينه )ريال(

 ترافیک 

 قیمت نهايي

 %مالیات(3)+  

قیمت خالص 

 )ريال(

نام  باند يپهنا ترافیک پايه 

 سرويس

 فيرد

 Mbps3 39- 3L 3 گیگابايت 39 999/299/3 999/141/3 گیگابايت 39 999/819

 Mbps4 39- 4L 4 گیگابايت 39 999/799/3 999/811/3 گیگابايت 39 999/819

 Mbps1 41- 1L 1 گیگابايت 41 999/199/1 999/831/1 گیگابايت 41 999/719/3

 Mbps39 29- 39L 2 گیگابايت 29 999/899/1 999/234/7 گیگابايت 29 999/29/1

 Mbps49 19- 49L 1 گیگابايت 19 999/999/33 999/339/33 گیگابايت 19 999/199/1

 
 199/272/1 999/329/1 No Limit Mbps4 4D 1 

 199/114/31 999/419/32 No Limit Mbps1 1D 7 

999/219/43 999/999/47 No Limit Mbps39 39D 8 

999/139/11 999/999/13 No Limit Mbps49 49D 3 
 

 امضا تحويل گیرنده 

 نام کاربري و رمز عبور

 ضا نمايندهام

 پیمانكار توزيع اينترنت

يـا   9412911329نكته مهم: جهت دريافت اينترنت مي بايست، فرم درخواست اينترنت به همراه فیش واريز وجه به حساب شماره  -

روز قبـل از برگـزاري    1مطهـري، حـداقل    -بانک تجـارت شـعبه خیابـان ولیعصـر     119389999999999412911329IRشماره شبا 

 ه به نماينده اين شرکت تحويل داده شود.نمايشگا

 مراجعه فرمايید. www.expo.ebss.ir جهت خريد اکانت به صورت آنالين به آدرس اينترنتي  -

 تحويل خدمات اينترنت فقط با احراز هويت )ارائه کارت ملي( امكان پذير مي باشد. -

شور باشد چنانچه مشخص شـود کـه کـاربري )يـا کـاربران شـبكه       استفاده کاربران از خدمات بايد مطابق با قوانین و مقررات ک -

 مشترک( اين قوانین و مقررات را رعايت نكرده است بايد پاسخگوي فعالیت غیرقانوني خود به مقامات ذيربط باشد.

 تهیه روتر ، سويچ و کابل برق و شبكه و فیبر نوري مورد نیاز به عهده شرکت متقاضي مي باشد. -

به دريافت سرويسي متفاوت از جدول ارائه شده مي بايست جهت هماهنگي با نماينده اين شرکت تمـاس حاصـل    در صورت نیاز -

 گردد.

  عامل ريمد نام                                                                                                                                                                

 ءاامض و مهر                                                                                                                                                                   



 

 

 

 تعهد نامه عدم تبلیغ محصوالت خارجي در غرفه

  

 يشگاه: ستاد برگزاري نما

........................ تعهد می نمایم، در صورت امل شرکت ............................ مدیر ع.......اینجانب ...........................

ارائه نمونه کاالی خارجی و یا هرگونه تبلیغی اعم از پوستر، نمایش فیلم، کارت ویزیت و یا بروشوری که 

ی در آن تبلیغ و یا ذکر همکاری با شرکتهای خارجی در آن درج شده باشد و در لوگوی شرکتهای خارج

غرفه توزیع و یا نصب گردد به گونه ای که باعث ایجاد شبهه از سوی کمیته ارزی و ریالی شرکت سهامی 

 متعهد به پرداخت تعرفه بخش خارجیغرفه ارزی شناخته شده و  نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران گردد،

 نمایشگاه می باشم.

 

 

 

 امضاء مدير عامل :

 مهر شرکت :

: تاريخ       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مي:عمو قرراتم

 بیست و دومین نمايشگاه بین المللي ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگي، ماشین هاي گلدوزي و محصوالت نساجي 

 : به مجری  35/33/31مورخ  37177/13/31.ایران که طی نامه شماره براساس مصوبه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی .ج.ا حائز اهمیت

 درصدد نرخ های قید شده در تعرفه واگذاری غرف میباشد.377نمایشگاه ابالغ گردیده است ، مجری نمایشگاه مجاز به افزایش تعرفه ثبت نام تا 

  ن ساخت غرف هیچگونه مسئولیتی در این خصوص و طراحاهزینه برق مصرفی ساخت غرف خود ساز بر عهده مشارکت کنندگان میباشد

 ندارند.

 یدرخواستها قبال در یتیمسئول کننده برگزار ،تکمیل گردد کنندگان مشارکت توسط پوشش تحت یسالنها نام ثبت یه روز اولاول ساعاتر د چنانچه 

 داشت نخواهد ی به دلیل تأخیر در ثبت نام متقاضیانافتیدر

 دارد یم محفوظ خود یبرا را مشارکت یدرخواست یفرمها در ای رشیپذ حق کننده برگزار . 

 باشد ینم ثالث اشخاص به یصیتخص غرفه یواگذار به مجاز ، کننده برگزار موافقت کسب بدون کننده مشارکت . 

 به برق درخواست فرم ی و تکمیلکتب اعالم با "قبال دیبا دهند شینما یعمل صورت به را خود آالت نیماش کارکرد ینحو به لندیما که یکنندگان مشارکت 

 هیکل جبران مسئول کننده مشارکت حال هر در ، دنبرسان برگزارکننده اطالع به را ی مورد نیاز خودمصرف برق زانیم و کسب را موافقت ستاد برگزارکننده

 . باشد یم شگاهینما برگزارکننده ای و ثالث اشخاص به خود آالت نیماش کارکرد از یناش خسارات

 یم شگاهینما ازافتتاح قبل هفته كی تا مربوطه غرفه به آالت نیماش حمل نحوه یبرا کامل یهماهنگ به موظف نام ثبت زمان در نیسنگ آالت نیماش بانصاح 

 .بود نخواهد کننده برگزار عهده بر یتیمسئول نباشد فراهم غرفه محل به مربوطه دستگاه انتقال امکان چنانچه نصورتیا ریغ در د،نباش

 محوطه از کننده شرکت توسط دیبا و می باشد ممنوع سالن و غرفه داخل در زا اشتغال مواد انباشت ،صندوق کارتن، ،یاضاف لیوسا هیکل ینگهدار 

 تشآ اداره یرسم کارشناسان با دیبا کننده مشارکت ی،شینما یتهایفعال یبرا زا اشتغال مواد از استفاده به ازین صورت در. گردد خارج شگاهینما

 . ندینما افتیدر یکتب مجوز و نموده یهماهنگ شگاهیمستقردرنما ینشان

  شود یم زین گوناگون مجالت و اتینشر مشمول موضوع نیا . است ممنوع شگاهینما یبرگزار دوران در و ها غرفه در شده ارائه یکاالها فروش  .

 .است ممنوع شگاهینما اتمام از شیپ غرفه از خارج به کاال انتقال کنیل بوده بالمانع شگاهینما دوران در فروش داد قرار انعقاد و مذاکره

 به بنا ، باشندیم  یارز تعرفه شمول به مشکوک( کننده مشارکت توسط یارسال مدارک به توجه با) برگزارکننده صیتشخ به بناء که یکنندگان مشارکت 

 پاد سامع شرکت وجه در ضمانت واژه درج بدون و نام ثبت روز خیتار به چك قرهیك ف صورت به را خود غرفه هزینه ستیبا یم برگزارکننده درخواست

 بودن یارز به نسبت رانیا.ا.ج یالملل نیب یشگاههاینما یسهام شرکت کارشناسان صیتشخ صورت در است یهیبد.  دیننما برگزارکننده لیتحو صادرو نوین

 .باشد یممذکور  چك کردن نقد به مجاز برگزارکننده غرفه،

 زین و شگاهینما یعموم مصالح حفظ با کننده برگزار ، گان کنند مشارکت به ها غرفه صیوتخص(وباز دهیسرپوش یفضا) شگاهینما کل یدرطراح 

 . باشد داشته یاعتراض افتهی اختصاص محل به نسبت تواند ینم  کننده مشارکت و بوده تام اریاخت یدارا گان کنند شرکت ریسا حقوق

 مجاز برگزارکننده و بوده برگزارکننده با ییجانما کامل اریاخت ،گان کنند شرکت هیکل درخواست با انطباق جهت از ها سالن تیدودمح به توجه با 

 . باشد یم قبول مورد گان کنند شرکت طرف از موضوع نیا و دهد کاهش یا شیافزا متر چندتا  متراژ مورد درخواست متقاضی را تا باشد یم

 در و ستیالزام شگاهینما مدت طول در یاسالم شئونات حفظ و حجاب تیرعا ، رانیا. ا. ج. یالملل نیب یشگاههاینما یسهام شرکت رراتمق براساس: حجاب 

 به جازم رانیا.ا.ج.یالملل نیب یشگاههاینما یسهام شرکت نیمسئول اینمایشگاه و  کننده برگزار ، آنان پرسنل ای گان کنند شرکت توسط نیقوان تیرعا عدم صورت

 . باشند یم گرید یقانون اقدام هر ای و کننده شرکت تیفعال ادامه از یریجلوگ

 یالزام آن مورد در قانون نیا تیرعا ، باشند یاجبار استاندارد نامهیگواه افتیدر قانون مشمول کهیصورت در ها غرفه در ارائه قابل یکاالها هیکل: استاندارد 

 غرفه در استاندارد نامهیگواه ارائه بدون مذکور یکاالها ارائه از توانند یم آنان ندگانینما و رانیا یصنعت قاتیتحق و ارداستاند سازمان ای و برگزارکننده و

 پرداخت کننده شرکت به برگزارکننده طرف از یخسارت صورت نیا در است یهیبد.  ندینما مذکور غرفه تیفعال یلیتعط به اقدام ای و نموده یریجلوگ مربوطه

 . شد اهدنخو

                                                                         

 تشرک مهر و امضاء                                                                     خيتار



 

 

 :پرداخت نحوه

 به را مربوطه هزینه و اقدام مشارکت نهیهز کل% 377 پرداخت هب نسبت ، کننده برگزار یسو از پیش فاکتور افتیدر از پس دیبا کننده مشارکت 

 زاتیتجه نهیهز.  ندینما لیتحو شگاهینما یبرگزار ستاد به نیاز مورد مدارک ارائه و نام ثبت فرمواریز و نسبت به تکمیل  شگاهینما کننده برگزار حساب

  . گردد رداختپ سفارش از پس بالفاصله ستیبا یم زیازنین مورد التیتسه و یاضاف

 آرايي غرفه و کاال حمل ، غرفه تحويل زمان

 انجام  شگاهینما افتتاح از قبل روز كی حداکثر  ، اند نموده درخواست تجهیزات با غرفه و باشند نمی ساز و ساخت دارای که کنندگانی مشارکت به غرفه تحویل 

 .  میشود

 (37لغایت  37)ساعت.  است شده تعیین شگاهینما حافتتا از قبل روز کاالها چیدمان برای شده تعیین زمان 

 فرمایید خودداری راهروها در ویژه به ، غرفه حریم از خارج در کاال قراردادن از . 

 است ضروری ها غرفه در نمایشگاه روزانه وقت اتمام بعداز ساعت نیم و نمایشگاه کار شروع از قبل ساعت نیم ها غرفه نمایندگان حضور. 

 است ضروری شناسایی کارت نصب آنها، خروج و ورود در تسهیل و شده معرفی نمایندگان یصتشخ منظور به. 

 سالن مسئول به مفقودشده کاالهای دقیق مشخصات ذکر با و کتبی صورت به راسریعاً مراتب غرفه داخل از شیئی گونه هر شدن مفقود صورت در 

 . فرمایید اعالم

 مینماییم توصیه ، شد خواهد باز نظافت امور انجام بمنظور سالنها درب صبح 17/8 ساعت رأس روز هر اهنمایشگ برگزاری دوران در اینکه به نظر 

 . باشد داشته حضور غرفه محل در شده مشخص ساعت رأس نماینده یك که

 : آن تبلیغ و کاال نمايش و عرضه چگونگي ارزي و ريالي حسب بر آن جنبي خدمات و غرف اجاره هزينه محاسبه نحوه

 3- تبر نمایش کاال با برند یا نام ایرانی توسط واحد تولیدی صنعتی  دارای پروانه بهره برداری و گواهی فعالیت صنعتی،کارت شناسایی کارگاه مع

مشمول  و یا واحد تولیدی صنفی دارای پروانه صنفی تولیدی ، که در داخل و یا مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی تولید و ارائه می گردند،

 پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.

 3-  نمایش کاال با برند یا نام ایرانی که در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترک کشورهای خارجی معرفی می گرددمشمول پرداخت

 هزینه بصورت ریالی می باشد. 

 1- ی ایرانی و خارجی در ایران تولید و دارای مجوز از وزارت امور نمایش کاال با برند خارجی که بر اساس سرمایه گذاری مشترک شرکتها

 اقتصادی و دارائی و مصوبه هیات دولت می باشد مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.

 1- ط ، در صورت نمایش نمونه کاالی خارجی بمنظور مقایسه با کاالی داخل، توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیرب

 تجمیع نمونه در حداقل فضا ) به تناسب نوع و ابعاد نمونه( و عدم اقدام به بازاریابی ، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.

 5- ماشین آالت خارجی صرفا بعنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع فعالیت توسط واحدهای تولیدی به شرط پوشاندن برند خارجی و  نمایش

 عدم تبلیغ آن مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.

 1- ورت پوستر ، بروشور ، کاال و... ( مشمول معرفی خالقیتهای  فنی ، نرم افزاری )اتوماسیون ( در صورت عدم تبلیغ شرکتهای خارجی )بص

 پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.

 7- .مشارکت اتاق های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها، صرفا بدون ارائه کاال، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد 

 8- طراحی سیستم و موارد مشابه صرفا بدون ارائه کاال و یا هر گونه مشارکت شرکتهای عرضه کننده خدمات مشاوره ای، پیمانکاری طرح و اجرا ،

درصد ارزی و 17تبلیغ برند خارجی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد در غیر اینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت 

 درصدریالی خواهد بود.77

 3- دگی خارجی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.مشارکت آژانسهای مسافرتی و گردشگری در صورت عدم تبلیغ نماین 

 37- نتشر مشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه ها، مجله، بولتن، ویژه نامه، آگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکتهای داخلی و خارجی م

ا نمایندگی شرکت های خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات می گردند، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.بدیهی است تبلیغ برند ی

 .) ازطریق نصب بنر، پخش فیلم، توزیع سی دی، کاتالوگ و بروشورمستقل خارجی و...( ممنوع می باشد

 شرکت مهر و امضاء                                                       خيتار                                                            



 

 

 33-  معرفی خدمات پس از فروش کاالهای خارجی در جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی ) با ارائه پروانه صنفی

درصد ارزی و 17و معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه(  و با رعایت عدم ارائه کاال و قطعات منفصله، مشمول پرداخت هزینه بصورت 

 درصدریالی می باشد.77

 33-  محصوالت خارجی وارد شده در کشور بصورت فله که پس از بسته بندی و یا مخلوط با کاالی ایرانی )با هر نام یا برند ایرانی و

با درج یا عدم درج تحت لیسانس(، توسط مشارکت کننده داخلی به نمایش گذاشته می شود، به میزان فضای اشغال شده، مشمول 

 درصدریالی می باشد.77درصد ارزی و 17هزینه بصورت  پرداخت

 31-  درصد ارزی  17( تبلیغ گردد، مشمول پرداخت هزینه بصورت 1نمایش کاالی تولید داخل که با برند خارجی )به استثناء موارد بند

 درصد ریالی می باشد. 77و 

 31- در صورت ارائه تفاهمنامه با مجری داخلی، مشمول تخصیص فضاء به نمایندگیهای بازاریابی و فروش نمایشگاههای خارجی ،

درصد  377درصد ریالی می باشد. در غیر اینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  77درصد ارزی و  17پرداخت هزینه بصورت 

 ارزی خواهد بود.

 35- ًًا نام ایرانی می باشد، و در صورت مجاز به ارائه و تبلیغ کاال، خدمات و فعالیت خود ب "مشارکت کننده بخش غرف ریالی صرفا

 باشند. درصد ارزی می 377عدم رعایت موضوع مشمول پرداخت هزینه بصورت 

 31- در خارج از کشور تولید شده، مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد. "نمایش کاالیی که مستقیما 

 37-  الوگ بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلیغ کاال و یا شرکت کات –عکس  –فیلم  –تبلیغ واردات کاال به هر نحو و عرضه بروشور

 های خا رجی مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد.

 38- .تبلیغ نمایندگی انحصاری و یا رسمی شرکتهای خارجی مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد 

 33-  کاالی تولید داخل و نیز کاالی خارجی در نمایشگاه مشارکت شرکت های تولیدی بازرگانی ایرانی که بمنظور تولید و نمایش

متمایز و در متراژ تفکیك شده )با ابعاد استاندارد( از بخش  "دارند می بایستی کاال یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضائی کامال

 غرفه بصورت ارزی محاسبه خواهد شد.متر مربع( عرضه نمایند. در غیر اینصورت کل فضای 33داخلی و با رعایت حداقل متراژ )

 37- ( تخصیص هر گونه فضا جهت احداث محل تشریفاتvip مطابق با نوع مشارکت اعم از ریالی  و ارزی عینا محاسبه و دریافت )

 خواهد شد.

 33- شاهده هر گونه پس از افتتاح نمایشگاه کمیته ارزی و ریالی بهمراه مجری نسبت به بازدید از کلیه غرف اقدام و در صورت م

مغایرت، مراتب طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء مجری رسیده است اعالم و مجری موظف به پرداخت وجه مربوطه می باشد. 

 بدیهی است نظارت بر عملکرد غرف در طول دوره برگزاری استمرار خواهد داشت.
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 :تلفن و برق
 شگاهینما کننده برگزار اریاخت در ، شگاهینما افتتاح از قبل روز 33 تا را خود ازین مورد برق مقدار و یبرق اتصاالت نقشه دیبا کننده مشارکت 

 کنند مشارکت از مربوطه نهیهز و محاسبه یفن  کارشناسان توسط( وات 377 متر هرسه) کننده برگزار تعهد بر زادما برق مصرف نهیهز.  قراردهد

 . باشدیم لیذ شرح به یمصرف برق یها نهیهز "ضمنا ، شد خواهد افتیدر گان

 فيرد شرح نهيهز مبلغ

 3 وات کیلو هر داخلی شرکتهای مصرفی برق ریال 1777

 3 وات کیلو هر خارجی شرکتهای مصرفی برق سنت 17

 

 پر یشینما لیوسا و یاضاف پروژکتور مانند پرمصرف لیوسا از استفاده لذا ، است محدود ها غرفه در شده استفاده یها یکش میس مقاومت 

 . یدنما افتیدر الزم را مجوز شگاهینما برگزارکننده یهماهنگ با دیبا کننده مشارکت ، ازین صورت درو  است ممنوع مصرف

 خود را شیخو یدرخواست برق زانیم با متناسب و( ارت ستمیس به مجهز و استاندارد) مات اتو یتابلوها و کابل موظفند گان کنند مشارکت 

 یسهام شرکت شرکت برق واحد یهماهنگ ،با مربوطه غرفه به یارتباط یها کابل ای یاصل یتابلو از برق انتقال جهت و نموده هیته

 . دینما اقدام رانیا.ا.ج. یالملل نیب یشگاههاینما

 پس و افتیدر رانیا یالملل نیب یشگاههاینما یسهام شرکت مخابرات واحد از شگاهینما افتتاح از قبل روز 33 را تلفن یواگذار درخواست فرم 

 نهیهز و نصب شگاهینما شروع از قبل تلفن یدرخواست خطوط هیکل دیینما میتسل مخابرات واحد به شگاهینما یبرگزار ستاد دییتأ و لیتکم از

 . شد خواهد افتیدر کننده مشارکت از مربوط فرم مندرجات اساس بر مصرف و اتصال

 ندینما پرداخت را خود یمصرف برق نهیهز دیبا یم ندینما خود غرفه ساخت به اقدام "رأسا که یکنندگان شرکت. 

 مازادراپرداخت برق مصرف نهیدهزیبایم( مترمربع 1در صدوات) دارداستان ازحد شیب ازبرق استفاده ازمندبهین که یکنندگان شرکت 

 .ندینما

 خواهد اخذ  کنندگان شرکت از و محاسبه جداگانه بطور تلفن و آب( روشنایی استاندارد موارد از غیر به) اضافی ازبرق استفاده هزینه 

 .شد
 

 :نگیپارک و ييشناسا کارت شگاه،ينما يرسم کتاب
 و یفارس زبان دو به شگاهینما یرسم کتاب در یشینما یکاال کامل مشخصات و خود شرکت اطالعات رایگان رجد جهت کننده مشارکت 

 نمایند. لیتکم را مربوطه فرم دیبا ،یسیانگل

  تحویل  کننده برگزار به آگهی نهیهز پرداخت شیف می بایست نام ثبت با همزماندر صورت درخواست درج آگهی در  کتاب ویژه نمایشگاه

 .داده شود
 

 به و لیتکم ،( 5/3/35)  شگاهینما افتتاح از قبل کماهی تا حداکثر را ییشناسا کارت درخواست به مربوطه یها فرم دیبا گان کنند مشارکت 

 نگیپارک و ییشناسا کارت تعداد. ندینما میتسل کننده برگزار به داشت، خواهند حضور غرفه در که یپرسنل از 1x1 عکس قطعه كی همراه

 . داشت خواهد یبستگ کننده شرکت  غرفه پوشش تحت متراژ با متناسب
 

 از ها صبح فقط شگاهینما محوطه داخل به ییغذا مواد نیهمچن و کننده مشارکت ازین مورد لوازم نقل و حمل شگاه،ینما یبرگزار طول در 

 . است ممنوع شگاهینما محوطه در کننده مشارکت یخودرو تردد ، شگاهینما یبرگزار ساعات در. است ریپذ امکان شگاهینما کار شروع

 

 

 



 

 

 :کاال تبلیغ منظور به غیره و تابلو نصب, پوستر, بروشور, کاتالوگ عرضه چگونگي
 یکتب موافقت کسب از پس ، پالکارد ، یغاتیتبل لیوسا گونه هر نصب ، شود ارائه افتهی اختصاص غرفه محدوده در دیبا کننده مشارکت یغاتیتبل لیوسا 

 .باشد یم ریپذ امکان مربوطه یها نهیهز پرداخت و کننده زبرگزارا

   . باشد یم یشگاهینما غرف از یبردار لمیف و یعکسبردار انجام به مجاز برگزارکننده

 یمعمو روابط از مجوز کسب و یهماهنگ از پس کننده، مشارکت یاختصاص یها غرفه از خارج و شگاهینما محوطه در غاتیتبل گونه هر انجام 

 . باشد یم مجاز رانیا.ا.ج. یالملل نیب یشگاههاینما یسهام شرکت

 

 یسهام شرکت یعموم روابط از مجوز کسب از پس کننده شرکت غرفه داخل و شگاهینما محوطه از یبردار لمیف ای یعکسبردار هرگونه 

 .است ممنوع غرف سایر از فیلمبرداری و عکسبرداری است یهیبد.  باشد یم مجاز شگاهینما برگزارکننده و رانیا.ا.ج. یالملل نیب نیب یشگاههاینما

 نمایند هماهنگ نمایشگاه برگزارکننده رابا مراتب محاطی و محیطی تبلیغات هرگونه انجام برای بایستی کنندگان شرکت.  

 

 :کاال خروج

 ریغ اقالم آوردن از ، کنندگان مشارکت لذا است ممنوع شگاهینما یبرگزار مدت طول در رانیا یالملل نیب یشگاههاینما محوطه از کاال خروج 

 . ندینما اجتناب یضرور
 

 یکاال تواند یم یینها حساب هیتسو ورقه هیدیتأئ اخذ و ها حساب صورت هیکل پرداخت با فقط کننده مشارکت ، شگاهینما انیپا در 

 و داشته متراژ افزایش که کنندگانی شرکت خروج لذا. دینما خارج تهران یالملل نیب شگاهینما محوطه و شینما محل سالن داخل از را خود

 از قبل اند، داشته نمایشگاهی مقررات و قوانین رعایت در تخلفی و خسارت یا و اند نموده ساخت و طراحی طبقه دو بصورت را غرفه یا

 نمایشگاه پایانی روز از قبل تا که یندفرما اتخاذ ترتیبی است خواهشمند لذا باشد، نمی پذیر امکان برگزارکننده با کامل حساب تسویه

 .نماید جلوگیری متصوره مشکالت بروز از تا شود اقدام نمایشگاه برگزاری ستاد با حساب تسویه به نسبت
 

 

 اقدام خود یاختصاص یها غرفه هیتخل و کاال خروج ،یبند بسته به نسبت شگاهینما انیپا از پس روز كی تا حداکثر دیبا گان کنند مشارکت 

 نهیهز خصوص در و نموده اقدام غرفه هیتخل به رأسا برگزارکننده مقرر، مهلت انیپا از پس و نکته نیا به توجه عدم صورت در است یهیبد. ندینما

 . داشت نخواهد یتیمسئول چگونهیه کاال فقدان ای و وارده خسارت ، یانباردار یها

 

 : شده رزرو يفضا کاهش اي و مشارکت از انصراف وابطض

  گردد اعالم برگزارکننده به مکتوب بصورت و رسماً شگاهینما افتتاح از قبل روز 17 تا حداقل دیبا یم مشارکت از انصراف ای و متراژ کاهش 

 .نمود خواهد اقدام یمابق% 37 استرداد به نسبت برگزارکننده ،یزیوار مبالغ از% 37 کسر از پس نصورتیا در

 غرفه از استفاده عدم صورت در و بود نخواهد رفتهیپذ انصراف درخواست چوجهیه به افتتاح، زمان ات روز 17 از کمتر یزمان فاصله در 

 و جوانب یتمام نام ثبت از قبل دارد تقاضا محترم کنندگان شرکت از لذامی شود، ن مسترد یوجه چگونهیه شگاهینما در افتهی صیتخص

 تا ندینما اقدام شگاهینما در مشارکت به نسبت خود مقدورات و امکانات از نانیاطم حصول از پس و دهیسنج یبدرست را خود یکار طیشرا

 دشو یریجلوگ گذارد یم یباق یمنف ریتاًث آن، افتتاح به كینزد یروزها در ژهیبو شگاهینما ییاجرا روند بر که یمسائل بروز از

 بود خواهند فوق بند مشمول انصراف درصورت نیز اند نموده نام ثبت شگاهینما افتتاح روزبه17کمتراز یزمان درفاصله که یکنندگان شرکت. 

 از کمتر فاصله در و باشد نموده پرداخت برگزاری ستاد به را مشارکت هزینه اساس این بر و بوده تجهیزات با کننده شرکت غرفه چنانچه 

 .شد نخواهد مسترد وی به وجهی گونه هیچ نمایند، تجهیزات بدون صورت به غرفه تغییر به تصمیم شگاهینما افتتاح به روز 17
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 :غرفه شيآرا و يساز آماده ساخت
 به فقط خود صیتشخ به بنا است مجاز کننده برگزار ، ست یباق فرصت روز 1 حدود شگاهینما افتتاح تا سالن لیتحو زمان نکهیا به نظر 

 انیپا ساز و ساخت شده نییتع مدت در حداکثر و بوده ساخته شیپ یستمهایس با و اجراء قابل آنها طرح که بدهد ساز و ساخت مجوز ییها غرفه

 .ابدی
 

 ساخت یبرا الزم قطعات و ممنوع شگاهینما یسالنها داخل در رهیغ و ینجار ، یارشک جو رینظ ها غرفه اسکلت ساخت اتیعمل هیکل 

 .گردند یشگاهینما سالن وارد نصب و مونتاژ جهت آماده بصورتباید  ها غرفه

 از یخال یقهاصندو و یاضاف لیوسا هیکل و باشد دهیرس اتمام به و لیتکم شگاهینما افتتاح از قبل ساعت 31 دیبا کاال دمانیچ و یساز آماده 

 از که خسارت بعنوان را یمبلغ کرد رید ساعت هر ازاء به است موظف کننده شرکت نصورتیا ریغ در.  باشد شده خارج شگاهینما محوطه

 . دینما پرداخت شود یم نییتع کننده برگزار یسو
 

 صورت در است یهیبد. است ممنوع موکت یرو و سالنها داخل در خودرو انواع تردد سالنها شدن مفروش و یساز آماده از پس: موکت 

 . بود خواهد کننده مشارکت عهده رب خسارت نهیهز پرداخت به این مورد، توجه عدم
 

 برگزاری ستاد تائید به باید( تجهیزات بدون غرفه)دنمیشو اجراء کننده مشارکت توسط که هایی غرفه وساخت اجرائی های نقشه 

 فرمهای وتکمیل افتیدر خصوص دراین میباشد، شگاهینما ازافتتاح روزقبل33ستاد به نقشه ائهار حداکثرزمان ضمناً برسد، نمایشگاه

 مورد شوند ارائه مقرر تاریخ از بعد که هایی نقشه. است  ضروری کنندگان شرکت طراح توسط شگاهینما یبرگزار ستاد از مربوطه

 .شد نخواهند واقع تأیید
 

 و اخذذ  ستاد از را الزم تأییدیه باید می نمایند استفاده غرفه تزئین و ساخت برای متر  5/3  از یشب ارتفاع از مایلند که کنندگانی شرکت 

 .نمایند اقدام موافقت از پس و تسلیم نمایشگاهها سهامی شرکت فنی واحد به را خود پیشنهادی نقشه

 هاي سالن در دارند ساز و ساخت که غرفي ارتفاع حداکثرA&B13 و 18 - 11ف سـازي و سـالن هـاي    ر با کحداکثر سه مت A18 و 

A&B23 باشد مي سازي کف با مترحداکثر چهار22و  29و. 

 انجذام  حذق  نمایشذگاهی  اصذول  براساس نمایشگاهها سهامی شرکت آرائی غرفه و طراحی مدیریت و نمایشگاه کننده برگزار فنی واحد 

 غرفه و طراحی مدیریت شده داده تغییرات از عدول صورت در.  شندمیبا دارا شده ارائه طرحهای در بدانند الزم که را تغییری هرگونه

 مذی  اخذذ  کننذده  شذرکت  از مربوطذه  های هزینه و اقدام غرفه ساز و ساخت تخریب و تغییر به نسبت نمایشگاهها سهامی شرکت آرائی

 . گردد

 غرفذه  کذه  ای گونذه  بذه  برسذد  اتمام به مایشگاهن افتتاح از قبل ساعت 31 باید( ساز و ساخت) غرفه سازی آماده و اجرایی عملیات کلیه 

 هیچگونذه  به نیاز که صورتی به برسد اتمام به نمایشگاه افتتاح از قبل ساعت31 نیز کاال چیدمان عملیات کلیه و باشد برداری بهره قابل

 . باشد نداشته نمایشگاه افتتاح زمان تا اقدامی

 متذر   377جهت تضمین جمع آوری و تخلیه غرف ساخته شده تا   بایست می ایند،نم سازی غرفه راساً هستند مایل که کنندگانی شرکت

بذه سذتاد   ریال ضمانت  777/57مترمربع به باال بابت هر مترمربع غرفه سازی مبلغ  377ریال و از  777/777/5مربع غرفه سازی مبلغ 

 برگزاری تحویل نمایند.

 

 کتشر مهر و امضاء                                                                خيتار                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 :ينیب شیپ قابل ریغ حوادث

 منجر که  یگرید شده ینیب شیپ ریغ دثحوا هرگونه ای و سوزی آتش ، سیل ، زلزله ، جنگ:  مانند(  ماژور فورس)  نشده بینی پیش وقایع بروز صورت در 

 مسترد ، کنندگان شرکت به مابقی و کسر نمایشگاهی شده پرداخت های هزینه بابت واریزی وجوه از درصد57 گردد، نمایشگاه مکان و زمان تغییر یا لغو به

 . است دهیگرد تیرؤ کننده شرکت توسط شگاهینما یبرگزار مجوز مفاد ضمناً. گردد می

 :توافقات

 و هر گونه توافقات  باشد نیطرف امضاء و مهر به ممهور و مکتوب دیبا ردیگ صورت نمایشگاه کننده برگزار و کننده شرکت نیماب یف دیبا که یگرید توافق گونه هر

 شفاهی مورد قبول نمی باشد.

 شگاههاينما ومقررات نیقوان ريسا 

 شذرکت  نذام  و خذارجی  کاتالوگ و فیلم عکس، پوستر،بروشور، از استفاده یا و خارجی محصوالت و کاالها نمایش به مجاز وجه بهیچ داخلی کنندگان شرکت 

 خذارجی  بخذش  تعرفذه  اسذاس  بذر  و ارزی بصذورت  غرفذه  بهذاء  اجذاره  پرداخذت  به ملزم کننده شرکت نکته این رعایت عدم صورت در.  باشند نمی خارجی

 .باشد نمایشگاه،می

 و برگزارکننذده   ج.ا.ایذران  المللذی  بذین  نمایشذگاههای  سذهامی  شرکت توسط شده تدوین نمایشگاهها عمومی شرایط و تمقررا تابع نمایشگاه این در مشارکت

 .  نمایشگاه می باشد

 غرفذه  رزرو جهذت  نمایشذگاه  برگزارکننذده  بذرای  تعهذدی  هیچگونه متقاضی توسط نام ثبت فرمهای همچنین و مشارکت خواست در فرمهای ارسال و تکمیل 

 هذای  سذالن  در خذالی  فضذای  زمذان  آن تذا  چنانچذه  و باشد می قبول قابل غرفه های هزینه% 377 پرداخت از پس قطعی نام ثبت است بدیهی نماید، نمی ایجاد

 .  گرفت خواهد قرار کننده شرکت اختیار در درخواستی فضای باشد موجود نمایشی

 بذا  حسذاب  تسذویه  بذه  نسذبت  شذده  اعذالم  متذراژ  براسذاس  اسذت  موظذف  کننده مشارکت و میگردد مشخص غرفه ساخت و تکمیل از پس غرفه نهایی متراژ 

 .داشت نخواهد را خود غرفه افزایش یا و کاهش به نسب اعتراضی هیچگونه و نماید اقدام برگزارکننده

 برگزارکننذده  بذرای  قانونی پیگیری هرگونه حق و نبوده خود کاالی و غرفه تخلیه به مجاز داران غرفه مشارکت، های هزینه موقع به پرداخت عدم صورت در 

 . برسد نیطرف تأیید به شده امضاء و مکتوب بصورت که است معتبر درصورتی تنها کننده برگزار و کننده شرکت میان توافقی هرگونه و محفوظ

 کذارت  بروشذور،  تراکذت،  اسذتاندارد،  گذواهی  شذرکتها،  ثبذت  واداره رسذمی  درروزنامه تولیدی کاالهای تجاری نام ثبت تولید، برداری، بهره پروانه کپی ارائه 

 برگذزاری نمایشذگاه   سذتاد  به نام ثبت شده تکمیل فرمهای تحویل درزمان باید می نمود خواهد ارائه غرفه در متقاضی که تبلیغاتی موارد هرگونه یا و ویزیت

 .(است الزامی. )دگرد تحویل

 تخصذیص  مکان قبول از یا و نموده انتخاب را خاصی مکان تواند نمی متقاضی لذا است، رگزارکنندهب برعهده تماماً آنها واگذاری نحوه و ها غرفه محل تعیین 

 .ورزد امتناع یافته

 باشد یم محترم کنندگان شرکت ۀبرعهد شگاهینما نیا در مشارکت یقانون کسورات یۀکل. 

 مبلذغ  دعذوت  کذارت  هذر  نمذودن  ممهور جهت ستیبا یم شده تعیین ازمج حد از بیش شگاهینما از دیبازد دعوت یها کارت نمودن ممهور به نیاز صورت در 

 .شود پرداخت نمایشگاه برگزاری ستاد به ریال 57ر777

 باشذد،  مذی  کننده شرکت عهده بر نمایشگاه اختتام از بعد و افتتاح از قبل ایام و نمایشگاه برپایی ساعت در آن وسایل و غرفه از محافظت و مراقبت مسئولیت 

 انتظامذات  عهذده  بذر  هذا  غرفذه  از حراسذت  مسذئولیت  گذردد  مذی  پلمذپ  و قفذل  سالنها دربهای که بازدید غیر ساعت در نمایشگاه روزانه کار پایان از پس لذا

 ری،فیلمبذردا  دوربذین  ویذدئو،  تلویزیذون، : قبیذل  از غرفذه  بذه  بذاارزش  کاالی هرگونه ورود از گردد می تقاضا کنندگان شرکت از ضمناً. بود خواهد نمایشگاه

 و حفذظ  مسذئولیت  صذورت  ایذن  غیذر  در نماینذد،  خذودداری  جذداً  غرفذه  به نمایشگاه تخلیه روز تا افتتاح از قبل از...  و همراه تلفن تاپ، لپ کامپیوتر، عکاسی،

 .ندارد مسئولیتی هیچگونه خصوص این در نمایشگاه برگزاری ستاد. باشد می کنندگان شرکت عهده بر کاالها گونه این نگهداری

 ایذن  در کننذدگان  شذرکت  و گذردد  نمذی  شذامل  را امکاناتی گونه هیچ لذا است،( خالی زمین) تجهیزات بدون صورت به سالن داخل در یا و باز درفضای غرفه 

 المللذی  بذین  ههاینمایشگا در مشارکت عمومی مقررات و قوانین .باشند می....  و موکت سازی، غرفه برق، از اعم خود غرفه تجهیز به ملزم نمایشگاه از بخش

 جمهذوری   بذه  خذدمت  راه در را عزیذزان  ایذن  توفیذق  و نمذاییم  می قدردانی و تشکر صمیمانه کنندگان شرکت کلیه همکاری از.باشد یم دییتا مورد و مطالعه

 و مورد تأیید قرار گرفت.لیه قوانین و مقررات عمومی مشارکت در نمایشگاههای بین المللی مطالعه ک.  خواهانیم منان خداوند از ایران اسالمی
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 (( داران غرفه نامه تعهد))

 ایران.ا. ج یلالمل نیب یها شگاهینما یسهام شرکت حراست تیریمد دستورالعمل

  کمیعل سالم

 مذدت   طذول  در شذده  ذکذر  مذوارد  قیذ دق تیذ رعا بذه  نسبت گردد یم تعهد لهینوسیبد(  13 یال 3 موارد) یتیامن و یحفاظت امور ییاجرا العمل دستور دییتأ ضمن احتراماً

 بذود  خواهذد  مختذار  ا.ا.ج یالمللذ  نیبذ  شگاهینما یسهام شرکت ، رکتش نیا توسط مقررات و نیقوان تیرعا عدم صورت در است یهیبد ، مینما اقدام شگاهینما یبرگزار

 .   دینما اقدام مربوطه ضوابط یاجرا به نسبت مقررات طبق

 .است يالزام ليذ مشخصات پرکردن

 

 .………………………… : سمت ..…………………… : یخانوادگ نام و نام ..……………………………:  شرکت نام

                                                                                                     

 .                                                                    ………:  غرفه شماره  ………:  سالن شماره

 :   شگاهینما یبرگزار امیا یتیامن و یحفاظت امور

 سذت یبا یمذ  غرفذه  در بذانوان  حجذاب  منظذور  نیبد.  باشد یم  ممنوع داًیاک دار غرفه بانوان توسط شال و یروسر از ادهاستف لذا.  باشد یم مقنعه ، سر یمو کامل پوشش .1

 .  ندینما استفاده الشکل متحد روپوش از ستیبا یم ها خانم ضمناً.  باشد دهیپوش کامالً

 .  است ممنوع(  مهمانان و غرفه ینازمسئول اعم هرعنوان تحت) غرفه نمادر وبدن انچسب کوتاه، یازمانتو ها خانم استفاده و باشد یادار بصورت دیخانمهابا پوشش .2

 .  است ممنوع(  مهمانان ای و انیمتصد ، غرفه مسئول از اعم عنوان هر تحت)  عرف از خارج یها شیآرا با بانوان حضور .3

 .  است ممنوع باشد یاسالم شئونات خالف اشاعه نیمب مختلف انحاء به که مرد دار غرفه پرسنل توسط نامناسب پوشش از استفاده هرگونه .4

 .  است ممنوع باشد یاسالم شئونات به ریمغا ریتصاو به منقش که ییلباسها از استفاده .5

 .دهند قرار خود یکار رادربرنامه ییخوشرو و نزاکت باشند،لذا یم یگرام دکنندگانیبازد با یاسالم اخالق و احترام تیرعا به ملزم ها غرفه انیومتصد نیمسئول هیکل .6

 . گردد یخوددار جداً ارشاد وزارت مجوز بدون یها یقیموس پخش از ، باشد غرفه داخل به محدود دیبا یریتصو و یصوت لوازم یصدا  .7

 . باشد دهیرس( یبصر و یمعس) یعموم روابط دییتأ به ستیبا یم زین شرکتها یغاتیتبل CD و باشد یم ممنوع شگاهینما طول در مجاز ریغ  CD هرگونه از استفاده .8

 .  باشدیم ممنوع دینما مزاحمت جادیا داران غرفه ریسا یبرا که یغاتیتبل لیوسا ای زاتیتجه هرگونه نصب .9

 .  گردد یخوددار ربطیذ نیمسئول با یهماهنگ بدون یغاتیتبل بنر و پوستر هرگونه نصب از .11

 از و گذردد  اجتنذاب  ، نذد ینما ینمذ  را یاسذالم  شئونات و شرع نیمواز تیرعا که یکسان الخصوص یعل غرفه به وقت تمام صورت به همانیم عنوان به ریغ افراد آوردن از .11

 .  دییفرما یریجلوگ زین دار غرفه کار زیم پشت در همانیم دادن قرار

 . ندینما نصب نهیس یرو بر را یشناسائ کارت موظفند کارکنان هیکل و بوده شگاههاینما شرکت نامه نییآ با مطابق ستیبا یم غرفه در حاضر افراد تعداد .12

 . دیینما یخوددار باشد یم ممنوع ربطیذ نیمسئول اعالم حسب آن عیتوز و فروش مختلف یانحا به که ییپوسترها و CD عیتوز از .13

 . شود یخوددار جداً است یاسالم شعائر و شئونات با ریمغا که یغاتیتبل پوستر هرگونه نصب از .14

 .  دیینما یخوددار جداً تمحصوال و کاال فروش از .15

 یالزامذ  سذالن  درب یجلذو  در پلمذپ  فك از قبل 8:17 ساعت راس در غرفه پرسنل از کنفری حضور لذا.  باشد یم صبح 3:77 ساعت شرکت اعالم حسب کار شروع ساعت  .16

 .  کند دایپ حضور غرفه در مذکور فرد عاًیسر پلمپ فك از پس تا است

 .  شود یخوددار جداً دیبازد ساعات طول در یهماهنگ بدون غرفه کامل ترک از .17

 . باشد یم کننده مشارکت بعهده ، مجدد پلمپ زمان تا پلمپ فك زمان از غرفه اموال از حفاظت ، عرضه قابل یکاالها حراست و حفظ بر عالوه .18

 .   دییفرما یخوددار جداً یهماهنگ بدون متفرقه مراسم ای و یکش قرعه ، مسابقه یبرگزار هرگونه از .19

 دکننذدگان یبازد خذروج  خصذوص  در کامذل  نذان یاطم از پس و  بوده حاضر غرفه محل در کار انیپا تا داران غرفه از یاحد ستیبا یم یشگاهینما کار ساعت آخر قیدردقا .21

 .  نکند ترک را غرفه محل سالن پلمپ زمان تا عنوان چیه به و دینما ترک را سالن

 داران غرفه توسط شگاهینما روزانه کار ساعت انیپا در...  دئویو ، یعکاس و یبردار لمیف نیدورب رینظ ارزش با و حمل قابل اجناس رالمقدو یحت شگاهینما نوع به توجه با .21

 .دیینما یخوددار غرفه زیم یرو در...  و پول فیک ، یشناسائ کارت ، پاسپورت معتبر، اسناد چك، دسته نقد، ،وجه همراه تلفن دادن ازقرار. گردد خارج سالن از

 هیکل است یضرور باشد یم نیسارق و ادیش افراد تیفعال جهت یمناسب زمان که...  و ها غرفه جلو در یکیزیف یریدرگ و مترقبه ریغ اتفاقات ای برق یاحتمال قطع هنگام در .22



 

 

 

 . باشند برخوردار کامل دقت و یاریهوش از پرسنل

 در یکذ یزیف حفاظذت  اعوامذل ی حراسذت  نیمسئول ایهاو سالن یمستقردرجلو ناجا پرسنل ای رسالنیمد به عاًیراسر ،مراتب افراد ومزاحمت سرقت ، اتفاق هرگونه درصورت .23

 .  دیده اطالع سالن

 صذورت  هبذ  هیذ اول قیدقذا  در را مراتب دیگرد مشهود...  و یشکستگ ای سرقت چنانچه و شود کنترل زاتیتجه و لوازم هیکل غرفه به ورود بدو در ها درب نمودن باز هنگام .24

 توجذه  بذا  است ذکر انیشا.  دیینما منعکس(  حراست مسئول 73 سالن ریمد.3)  نسخه دو در مکتوب صورت به شگاهینما حراست به و دربها جلو در سالن ریمد به یشفاه

 در دکنندگانیبازد حضور از پس گزارش هرگونه است یهیبد لذا ، باشد یم ربطیذ نیمسئول عهده به پلمپ فك تا پلمپ زمان از سالن داخل اموال حفاظت تیمسئول نکهیا به

 گردد یم ارسال یبعد اقدام جهت شگاهینما در مستقر یانتظام گانی به واصله گزارشات صرفاً و نبوده حراست توسط یریگیپ قابل سرقت به ریدا دار غرفه یسو از سالن

 .  باشد یم ممنوع غرفه داخل در آن نمودن شنرو و گاز مخزن ، افروز شعله لیوسا ، حفاظ بدون یچراقها ینگهدار. 

 به یقانون ریغ یتورهایزیو توسط غذا قبول از لذا باشند یم یشناسائ کارت یدارا ندینما یم مراجعه غرفه آن به که غذا یتورهایزیو آمده عمل به یها یهماهنگ اساس بر .25

 تیمسئول شود حادث غرفه آن پرسنل از یاحد یبرا افراد نیا یسو از مشابه موارد ای تیمسموم چنانچه است یهیبد.  دیینما یخوددار جداً یبهداشت لیمسا تیرعا جهت

 تیریمذد  و یمجذر  دییذ تأ از پس را خود یکتب درخواست ستیبا یم دارد را شگاهینما از خارج غذا هیته به ازین شرکت آن که یصورت در.  باشد ینم شگاهینما عهده به آن

 . دینما ارائه یکیزیف تحفاظ اداره به ربطیذ یها

 و ردیذ گ انجذام  بذار  حمذل  یخودروها توسط ستیبا یم لیوسا و باشد یم ممنوع کاال خروج و شگاهینما ، ساز و ساخت زمان در مجموعه داخل به یسوار خودرو ورود .26

 .گردد یم منتقل رونیب به فتراکیل با خودرو ورتنصیا ریغ در ، ندینما اقدام شگاهینما محوطه از رونیب به خودرو عیسر خروج به نسبت بار هیتخل از پس

 .  باشد یم کاال خروج مجوز برگه ارائه مستلزم 33 بند در مندرج موارد از ریبغ کاال هرگونه خروج .27

 نگهبذان  شذگاه ینما کذار  اتمام از قبلً  است یضرور  فلذا بود خواهد خودتان بعهده روز شبانه طول در آن حراست و حفظ باشد یم باز یفضا در شرکت آن غرفه چنانچه .28

 . دیینما یمعرف شگاهینما حراست یکیزیف حفاظت معاونت به مربوطه فرم میتنظ با را خود شب

 . ندینما لیتکم را غرفه در شاغل افراد به مربوط فرم ستیبا یم ساز و ساخت جهت ندینما یم تیفعال غرفه در که یافراد .29

 .    دیینما یخوددار جداً... (  و افشانه ، دستبند ، میسیب ، اسلحه) ممنوعه لیوسا داشتن همراه از .31

 .  گردد اعالم و گزارش ساتیتأس به عاًیسر مراتب...  و زا گرما و یبرق  یها ستمیس در یفن نقص مشاهده صورت در .31

 سذالن  ریمذد  از یبرگزار آخر روز در را کاال خروج برگه وقت اتالف از یریجلوگ جهت لذا باشد یم شگاهینما انیپا از بعد روز در یمجر اعالم اساس بر کاال خروج زمان .32

 .   دیینما اقدام سالن به یاحتمال وارده خسارت ای و ییویراد – یطیمح غاتیتبل بابت شگاهینما یبصر و یسمع واحد با حساب هیتسو انجام به نسبت و لیتحو

 . دیینما اقدام العمل ستورد اساس بر دیینما یسع لذا باشد یم ضوابط اساس بر کاال خروج زمان .33

 یسذهام  شذرکت  اینصذورت  غیذر  در اسذت  یبدیه. شودپرهیزنماید یالملل بین نمایشگاه درمحیط ینظم یب موجب که یودرگیر تشنج هرگونه ازانجام است متعهد دار غرفه .34

 .نماید یم سلب ازخود را یوانتظام یقضای مراجعدر اعتراض دارحق باشدوغرفهیم یخاط غرفه یتعطیل ازجمله یتصمیم هرگونه اتخاذ مجازبه نمایشگاهها

 یبازارهذا  در یمل یکفائ خود و ینفت ریغ صادرات یشکوفائ موجبات که شده ادی شگاهینما تر باشکوه چه هر ییبرپا در محترم شرکت آن یمساع و حضور از انیپا در   .35

 صذورت  در نیهمچنذ .  باشذد  همذراه  اسذت  انیذ رانیا یجهذان  یهذا  شاخصه از یکی که یمذهب تیهو با ختهیآم تیفعال نیا است دیام و آورده بعمل تشکر دارد بدنبال یجهان

 طذول  در  33331777   -    33331713  -  33113818  - 33333133  -31:  یهذا  تلفذن  بذا  انتقذادات  و شذنهادات یپ ایذ  شده ذکر موارد خصوص در سئوال هرگونه داشتن

 . بود خواهد یجنابعال جوابگو یبرگزار

 یاسذالم  حجذاب  و شذعائر  و شئونات تیرعا عدم چنانچه است شده اخذ یجنابعال از نیا از شیپ که یتعهد به توجه با نیهمچن و الذکر فوق مطالب به تیعنا با است یهیبد .36

 . باشد یم یجنابعال عهده به آن تیمسئول و شد خواهد اقدام غرفه یلیتعط و برق قطع به نسبت العمل دستور اساس بر گردد مشاهده غرفه آن در

   . باشد یم حراست ستاد در نسخه كی و کننده شرکت اریاخت در نسخه كی ، دارند را یاصل حکم کدام هر که شده هیته نسخه دو در نامه تعهد نیا .37
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