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 اتحاديه جهاني صنعت نمايشگاهي  -فرانسه ()UFI انجمن بین المللي نمايشگاهها و رويدادها -آمريكا ()IAEE -عضو :انجمن صنفي برگزارکنندگان نمايشگاههاي بین المللي ايران ()IEOA

فرم مقررات پذيرش عمومي


عنوان نمايشگاه :



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



تاريخ برگزاري 31 :لغايت  31شهريور ماه سال ( 3131شنبه تا سه شنبه)



برگزار کننده نمايشگاه  :شرکت سامع پاد نوين



نشاني  :تهران -خیابان میرداماد -خیابان نفت شمالي -نبش کوچه نهم -پالک -13طبقه پنجم -واحد 33تلفكس 41293394 -1 :
www.spnco.net

iranfair@spnco.net

مهم :برنامه زمان بندي و نحوه ثبت نام و رزرو غرفه در نمايشگاه:
زمان ثبت نام و جانمايي از روز شنبه مورخ  31/1/8لغايت سه شنبه 31/1/33و بر اساس تاريخ هاي ذيل میباشد:
متراژ مورد درخواست

روزهاي ثبت نام و جانمايي غرف

493متر مربع به باال

شنبه 31/1/8

ثبت نام ارزي جهت نمايندگي هاي محصوالت خارجي در ايران

يكشنبه 31/1/3

از  393تا  499متر مربع

دوشنبه 31/1/39

از  34تا  399متر مربع

سه شنبه 31/1/33

تكمیل وارسال فرم درخواست مشارکت درنمايشگاه حقي را براي متقاضیان ايجاد نمي نمايد  ،الويت ثبت نام ،نخست انتخاب فضاي
غرفه و سپس واريز  %399هزينه ها میباشد که پس از اخذ تايیديه از ستاد نمايشگاه  ،صورت پذيرد.


آخرين مهلت واريز هزينه اجاره غرفه31/1/31 .......................................................................................................................:



آخرين مهلت ارسال فرم هاي درج اطالعات نام شرکت کنندگان در کتاب 31/1/4 ......................................................................... :



زمان ارائه نقشه هاي اجرايي توسط شرکتهايي که رأساً غرفه سازي مي نمايند  31/1/2 .........................................:لغايت31/1/7



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



اتمام عملیات طراحي و ساخت و ساز جهت غرفه هاي بدون تجهیزات (ساعت 31/1/34........................................................ : )34
تحويل غرفه با تجهیزات (سیستم پانل بندي) به شرکت کنندگان ساعت 31/ 1/34.............................................................. : 39



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



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



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



اختتام نمايشگاه روزسه شنبه( ساعت 31/1/31 ........................................................................................................... : ) 38



جمع آوري کاال و تخلیه سالن روز چهار شنبه ( از ساعت 39صبح لغايت 31/1/37............................................................. : )38
توجه  :مهلت هاي تعیین شده فوق قابل تمديد نمي باشد.



بیست و يكمین نمايشگاه بین المللي ماشین آالت ،مواد اولیه ،منسوجات خانگي ،ماشین هاي گلدوزي و
محصوالت نساجي ( )32در يک نگاه :
تاریخ برگزاری  31 :لغایت  31شهریور ماه 3131



مکان  :محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن های 29 – 18 A-18- 11-13 :و 23



تعداد شرکتهای مشارکت کننده  173 :شرکت داخلی و خارجی



متراژ تحت پوشش نمایشگاه  31113 :مترمربع



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

فرم مربوطه به مشخصات و اطالعات شرکت کنندگان
 نام شرکت کننده:
 فارسيPersian: ...……………………………………………………………………………………. :
• انگلیسي English: ……..………………………………………………………………………… :
 خواهشمند است نام شرکت خود را به صورت حروف مجزاء در جداول زير بنويسید .
 قابل ذکر است که نام فارسي و انگلیسي از 38حرف بیشتر نباشد .

نام شرکت به زبان فارسي

Company Name

لطفاً گروه کااليي خود را  بزنید :
شماره سالن

لطفا" سالن مورد نظر

گروه کااليي نمايشگاه

را انتخاب فرمايید
31 A

انواع نخ

31 B

انواع رنگ و مواد تعاوني

35, 38A , 41

انواع ماشین آالت

نساجي :

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

انواع منسوجات خانگي:

38

پارچه هاي پرده اي  ،پارچه هاي رومبلي  ،حوله ،رومیزي  ،ترمه  ،کوسن ،لوردراپه ،
پرده و کرکره  ،سرويس هاي آشپزخانه  ،حمام و دستشويي
40

انواع الیاف

44

انواع کاالي خواب  ،پتو و پارچه


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

تاريخ

امضاء و مهر

غرفه داخلی
بدون تجهیزات  /با تجهیزات

سالن

فرم ثبت نام

⃝

⃝

نام کامل شرکت .................................................................................................................................................:
کد اقتصادی  21رقمی (اجباری) ....................................................... :شناسه ملی  22رقمی............................................... :
شماره ثبت شرکت......................……...........................….... :تلفن.......................................... :دورنگار....................................... :
آدرس کامل پستی.........................................................................................................................................................................................:
پست الکترونیک  ................................................................................ :وب سایت ....................................................................................... :
نام مدیرعامل ............................................ :کد ملی مدیرعامل............................................................. :تلفن همراه....................................:
نماینده تام االختیار.................................................................................. :تلفن همراه.................................................................................. :
متراژ مورد نیاز

نوع غرفه

فی (ریال)

جمع  -ریال

متر مربع
غرفه در داخل سالن سرپوشیده با تجهیزات پیش ساخته:
شامل  :پانلهای اطراف  ،روشنایی ،یک عدد پریز ،موکت ،کتیبه نویسی ،یک میز و دو عدد
صندلی
غرفه در داخل سالن بدون تجهیزات – زمین خالی (خودساز)
غرفه در فضای باز بدون تجهیزات
هزینه ثبت اطالعات بازدیدکنندگان در درب های ورودی به نمایشگاه
جمع کل
اضافه میشود % 9 :مالیات بر ارزش افزوده
جمع کل مبلغ پرداختی

براساس مصوبه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی.ج.ا.ایران که طی نامه شماره  94/42/12472مورخ  94/21/12ابالغ گردیده است ،مجری نمایشگاه
مجاز به افزایش تعرفه ثبت نام تا 277درصد نرخ های قید شده در تعرفه واگذاری غرف میباشد.

نکته مهم :شرکت کنندگان می با یست نهایت دقت الزم را در انتخاب نوع غرفه در زمان تکمیل فرم های ثبت نام بنمایند.
شرکت کنندگانی که متراژ غرفه آنان کمتر از  42مترمربع می باشد مجاز به ساخت غرفه بصورت خودساز و انجام هرگونه تغییرات از قبیل بازنمودن سردرب غرفه ،کف
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 علی الحساب میباشد ،ضمن اینکه
متراژ نهایی پس از پایان عملیات ساخت و چیدمان غرفه مالاک تسویه حساب خواهد بود و مشارکت کنن ده موظف است در صورت افزایش متراژ یا وجود هزینه های
جانبی دیگر نسبت به پرداخت هزینه های آن بر اساس تعرفه های مربوطه به ستاد برگزاری اقدام نمایند.
اینجانب ..............................................مدیرعامل /نماینده تام االختیار شرکت ....................... ......................اعالم میدارد کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معامالت
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 بندهای ذکر شده در فرمهای ثبت نام و
برابری ارزش ثمن بیع با معامله و قیمت درخواست فضای نمایشگاهی ،امکانات ویژه مرتبط که مفصال " محاسبه خواهد شد مورد پذیرش و قبول می باشد و ضمن پذیرش مقررات و شرایط
عمومی نمایشگاهها تدوین شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و برگزارکننده نمایشگاه( شرکت سامع پاد نوین) خود را ملزم به
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 با عنایت به رضایت کامل مبادرت به انجام معامله
نموده و هرگونه ادعا و یا اعتراض احتم الی را از خود سلب و ساقط می نماید و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصا" خیار ولو فاحش  ،حق فسخ آن را ندارد و صیغه شرعی عندبیع ایجابا"
و قبوال" جاری شده و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانونی الزم االجرا بوده و میباشد.

تاریخ و مهر و امضاء مدیرعامل  /نماینده تام االختیار شرکت

فرم ثبت نام جهت نمايندگي هاي شرکتهاي خارجي در ايران
 -3مشخصات نمایندگی محصوالت خارجی در ایران
نام شرکت نمايندگي:

نام مديرعامل:

نشاني:

تلفن:

نمابر:

www.

@
تلفن همراه :

نام و نام خانوادگي مسئول نمايشگاه :
 -4مشخصات شرکت خارجي (شرکت مادر -اصلي):

Country :

Company Name:
Tel:
E-mail :
Address :

Fax :
Www:

-1لطفاً متراژ غرفه مورد نیاز خود را در جدول زير مشخص فرمايید :
در صورت دارا بودن بیش از يک نمايندگي خارجي ،اين فرم را براي هريک جداگانه تكمیل و مجموع متراژ مور د تقاضا در جدول زير درج فرمائید.
فضاي

حداقل متراژ

نوع غرفه

مورد نیاز

قابل واگذاري

اجاره بهاء غرفه

جمع کل

به ازاء هر متر

جمع کل مبلغ

 %3مالیات بر
ارزش افزوده

قابل پرداخت به
يورو

مربع به يورو
غرفه در داخل سالن

 34متر مربع

215.00

غرفه در فضاي باز

 19متر مربع

125.00

سرپوشیده

غرفة با تجهیزات شامل  :پانل بندي اطراف ،موکت کف ،کتیبه غرفه به فارسي و التین ،يک عدد پريز برق ،روشنايي(1عدد المپ  399وات)
3عدد میز و4عدد صندلي به ازاء هر  34متر مربع غرفه مي باشد.
صدور کارت شناسايي براي شرکت کنندگان خارجي منوط به ارائه يک قطعه عكس 1x2و يا کپي پاسپورت مي باشد.
لطفا"درصورت داشتن نمايندگي از شرکت هاي خارجي ويا حضور شرکاء خارجي در غرفه آن شرکت  ،جدول زير را تكمیل فرمايید( :الزامي است).
Nationality

Position

Data of birth

Name & SURNAME

No

1
2
3
 -2نحوه پرداخت اجاره بهاء :
لطفاً کل مبلغ اجاره بهاء غرفه را به هنگام ثبت نام بصورت يورو و نقداً به ستاد برگزاري نمايشگاه تحويل و رسید آنرا دريافت نمايید.
اينجانب  -------------مدير عامل شرکت -----------------پس از مطالعه کامل مقررات نمايشگاه  ،نسبت به تكمیل فرم درخواست
مشارکت در نمايشگاه اقدام نموده و رعايت کامل مفاد آن را تعهد مي نمايم.

تاريخ

نام ونام خانوادگي مدير عامل

فرم ثبت نام تكمیل شده در تاريخ

/

/

مبلغ  ...............يورو بابت اجاره بهاء غرفه در تاريخ

تاريخ

امضاء ومهر شرکت

 ،تحويل اينجانب  ----------------گرديد.
/

/

امضاء تحويل گیرنده

 ،تحويل اينجانب  ----------------گرديد .امضاء تحويل گیرنده

امضاء و مهر شرکت

فرم درخواست درج مشخصات شرکت کنندگان در کتاب نمايشگاه
خواهشمند است این فرم را جهت درج در کتاب نمایشگاه تکمیل و حداکثر تا تاریخ  35/5/3به همراه سی دی طرح آگهی مورد نظر جهت درج در
کتاب ویژه نمایشگاه به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل فرمایند .به فرم هایی که بعد از تاریخ مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد  .بدیهی
است مطالب درج شده از سوی مشارکت کننده در زمان چاپ کتاب ویژه نمایشگاه قابل استناد بوده ،لذا مسئولیت اشتباهات تایپ و
یاعدم خوانا بودن فرم به عهده سفارش دهنده می باشد .

نام کامل شرکت کننده :

Company Name :
Managing Director:

نام مدير عامل :

Address:

نشاني :

تلفن :

Tel :

نمابر:

Fax:
Email:
Website:

محصوالت يا نوع فعالیت (حداکثر  31کلمه) :

Activities (Max 15 Words) :

توجه :فرم فوق را به همراه طرح آگهی جهت چاپ در کتاب ویژه نمایشگاه به آدرس ایمیل  tm.domestic@spnco.netارسال و
سی دی آن را نیز به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل فرمایید .

تاريخ

امضاء و مهرمتقاضي

فرم درخواست کارت شناسايي و پارکینگ
با توجه کامل به مقررات و شرايط عمومي نمايشگاهها درخواست کارت شناسايي به شرح زير مينمايم :

نام کامل شرکت کننده .................................................................................................................................................................................... :
توجه  :تعداد کارتهاي شناسايي صادره بر اساس متراژ غرفه و به شرح ذيل مي باشد :
 34متر مربع

سمت در غرفه

 4کارت شناسايي

از  34تا  42متر مربع

 1کارت شناسايي

از  42تا  19مترمربع

 2کارت شناسايي

از  19تا  399مترمربع

 1کارت شناسايي

از  399مترمربع به باال

 8کارت شناسايي

نــامخانوادگي

نــام

رديف
3
4
1
2
1

 -3درصورتیکه تعداد پرسنل جهت صدور کارت شناسایی بیش از تعداد مقرر می باشد ،اسامی آنان را در صفحه ای جداگانه
تایپ و پیوست فرمائید.
 -3ارائه یك قطعه عکس  1x1جهت صدور کارت شناسایی الزامی است.
 -1ستاد برگزاری نمایشگاه با توجه به اسامی اعالم شده نسبت به صدور کارت شناسایی اقدام می نماید.
لذا تغییرات بعدی و یا افزایش اسامی به هیچ عنوان مورد پذیرش نخواهد بود .
( آخرين زمان تحويل فرم و عكس پرسنل تا تاريخ  31/ 1 /31مي باشد(.
توجه  :تعداد کارتهاي پارکینگ صادره براساس متراژ غرفه و به شرح ذيل مي باشد

رنگ

 34متر مربع

 3کارت پارکینگ

از  34تا  19مترمربع

 4کارت پارکینگ

از  19متر مربع به باال

 1کارت پارکینگ

شماره پالک خودرو (الزامي است )

نوع ماشین

رديف

 نكته  :با توجه به محدوديت پارکینگ  ،شرکت سهامي نمايشگاههاي بین المللي جمهوري اسالمي ايران در مورد قبول يا رد تقاضاي
پارکینگ خارج از عرف معمول مختار بوده  ،لذا تعداد مورد تقاضا هیچگونه تعهدي براي برگزار کننده بوجود نمي آورد .

امضاء و مهرمتقاضي

فرم در خواست اينترنت
باسمه تعالي
احتراماٌ نظر به اينكه شرکت .........................................................................در زمان نمايشگاه برپائي...........................................................................
در تاريخ  .................................به شبكه اينترنت رديف  ..................................جدول زير در سالن ..................غرفه شماره .........................دارد، ،
لذا مستدعي است نسبت به برقراري پهناي باند انتخاب شده اقدام فرمائید:
نام نماينده شرکت ........................................ :تلفن تماس .......................................... :
رديف

نام

پهناي باند

ترافیک پايه

تلفن همراه.......................................................... :

قیمت خالص

قیمت نهايي

بسته

(ريال)

(%3 +مالیات)

ترافیک

3

L3 -39

3Mbps

 39گیگابايت

3/299/999

3/141/999

 39گیگابايت

819/999

4

L4 -39

4Mbps

 39گیگابايت

3/799/999

3/811/999

 39گیگابايت

819/999

1

L1 -41

1Mbps

 41گیگابايت

1/199/999

1/831/999

 41گیگابايت

3/719/999

2

L39 -29

39Mbps

 29گیگابايت

1/899/999

7/234/999

 29گیگابايت

1/29/999

1

L49 -19

49Mbps

 19گیگابايت

33/999/999

33/339/999

 19گیگابايت

1/199/999

1

D4

4Mbps

No Limit

1/329/999

1/272/199

7

D1

1Mbps

No Limit

32/419/999

31/114/199

8

D39

39Mbps

No Limit

47/999/999

43/219/999

3

D49

49Mbps

No Limit

13/999/999

سرويس

هزينه (ريال)

11/139/999

امضا تحويل گیرنده

امضا نماينده

نام کاربري و رمز عبور

پیمانكار توزيع اينترنت

 نكته مهم :جهت دريافت اينترنت مي بايست ،فرم درخواست اينترنت به همراه فیش واريز وجه به حساب شماره  9412911329يـاشماره شبا  IR119389999999999412911329بانک تجـارت شـعبه خیابـان ولیعصـر -مطهـري ،حـداقل  1روز قبـل از برگـزاري
نمايشگاه به نماينده اين شرکت تحويل داده شود.
 جهت خريد اکانت به صورت آنالين به آدرس اينترنتي  www.expo.ebss.irمراجعه فرمايید. تحويل خدمات اينترنت فقط با احراز هويت (ارائه کارت ملي) امكان پذير مي باشد. استفاده کاربران از خدمات بايد مطابق با قوانین و مقررات کشور باشد چنانچه مشخص شـود کـه کـاربري (يـا کـاربران شـبكهمشترک) 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. در صورت نیاز به دريافت سرويسي متفاوت از جدول ارائه شده مي بايست جهت هماهنگي با نماينده اين شرکت تمـاس حاصـلگردد.
نام مدير عامل
مهر و امضاء

تعهد نامه عدم تبلیغ محصوالت خارجي در غرفه

ستاد برگزاري نمايشگاه:
اینجانب  ...........................................مدیر عامل شرکت  ...........................................تعهد می نمایم ،در صورت
ارائه نمونه کاالی خارجی و یا هرگونه تبلیغی اعم از پوستر ،نمایش فیلم ،کارت ویزیت و یا بروشوری که
لوگوی شرکتهای خارجی در آن تبلیغ و یا ذکر همکاری با شرکتهای خارجی در آن درج شده باشد و در
غرفه توزیع و یا نصب گردد به گونه ای که باعث ایجاد شبهه از سوی کمیته ارزی و ریالی شرکت سهامی
نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران گردد ،غرفه ارزی شناخته شده و متعهد به پرداخت تعرفه بخش خارجی
نمایشگاه می باشم.

امضاء مدير عامل :
مهر شرکت :

تاريخ :

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


حائز اهمیت  :براساس مصوبه شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی .ج.ا.ایران که طی نامه شماره  31/13/37177مورخ  31/33/35به مجری
نمایشگاه ابالغ گردیده است  ،مجری نمایشگاه مجاز به افزایش تعرفه ثبت نام تا 377درصدد نرخ های قید شده در تعرفه واگذاری غرف میباشد.



هزینه برق مصرفی ساخت غرف خود ساز بر عهده مشارکت کنندگان میباشد و طراحان ساخت غرف هیچگونه مسئولیتی در این خصوص
ندارند.

 چنانچه در ساعات اولیه روز اول ثبت نام سالنهای تحت پوشش توسط مشارکت کنندگان تکمیل گردد ،برگزار کننده مسئولیتی در قبال درخواستهای
دریافتی به دلیل تأخیر در ثبت نام متقاضیان نخواهد داشت
 برگزار کننده حق پذیرش یا رد فرمهای درخواستی مشارکت را برای خود محفوظ می دارد .
 مشارکت کننده بدون کسب موافقت برگزار کننده  ،مجاز به واگذاری غرفه تخصیصی به اشخاص ثالث نمی باشد .
 مشارکت کنندگانی که مایلند به نحوی کارکرد ماشین آالت خود را به صورت عملی نمایش دهند باید قبال" با اعالم کتبی و تکمیل فرم درخواست برق به
برگزارکننده موافقت ستاد را کسب و میزان برق مصرفی مورد نیاز خود را به اطالع برگزارکننده برسانند  ،در هر حال مشارکت کننده مسئول جبران کلیه
خسارات ناشی از کارکرد ماشین آالت خود به اشخاص ثالث و یا برگزارکننده نمایشگاه می باشد .
 صاحبان ماشین آالت سنگین در زمان ثبت نام موظف به هماهنگی کامل برای نحوه حمل ماشین آالت به غرفه مربوطه تا یك هفته قبل ازافتتاح نمایشگاه می
باشند ،در غیر اینصورت چنانچه امکان انتقال دستگاه مربوطه به محل غرفه فراهم نباشد مسئولیتی بر عهده برگزار کننده نخواهد بود.
 نگهداری کلیه وسایل اضافی ،کارتن ،صندوق ،انباشت مواد اشتغال زا در داخل غرفه و سالن ممنوع می باشد و باید توسط شرکت کننده از محوطه
نمایشگاه خارج گردد .در صورت نیاز به استفاده از مواد اشتغال زا برای فعالیتهای نمایشی ،مشارکت کننده باید با کارشناسان رسمی اداره آتش
نشانی مستقردرنمایشگاه هماهنگی نموده و مجوز کتبی دریافت نمایند .
 فروش کاالهای ارائه شده در غرفه ها و در دوران برگزاری نمایشگاه ممنوع است  .این موضوع مشمول نشریات و مجالت گوناگون نیز می شود .
مذاکره و انعقاد قرار داد فروش در دوران نمایشگاه بالمانع بوده لیکن انتقال کاال به خارج از غرفه پیش از اتمام نمایشگاه ممنوع است.
 مشارکت کنندگانی که بناء به تشخیص برگزارکننده (با توجه به مدارک ارسالی توسط مشارکت کننده) مشکوک به شمول تعرفه ارزی میباشند  ،بنا به
درخواست برگزارکننده می بایست هزینه غرفه خود را به صورت یك فقره چك به تاریخ روز ثبت نام و بدون درج واژه ضمانت در وجه شرکت سامع پاد
نوین صادرو تحویل برگزارکننده نمایند  .بدیهی است در صورت تشخیص کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران نسبت به ارزی بودن
غرفه ،برگزارکننده مجاز به نقد کردن چك مذکور می باشد.
 درطراحی کل نمایشگاه (فضای سرپوشیده وباز)وتخصیص غرفه ها به مشارکت کنند گان  ،برگزار کننده با حفظ مصالح عمومی نمایشگاه و نیز
حقوق سایر شرکت کنند گان دارای اختیار تام بوده و مشارکت کننده نمی تواند نسبت به محل اختصاص یافته اعتراضی داشته باشد .
 با توجه به محدودیت سالن ها از جهت انطباق با درخواست کلیه شرکت کنند گان ،اختیار کامل جانمایی با برگزارکننده بوده و برگزارکننده مجاز
می باشد تا متراژ مورد درخواست متقاضی را تا چند متر افزایش یا کاهش دهد و این موضوع از طرف شرکت کنند گان مورد قبول می باشد .
 حجاب :براساس مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی .ج .ا .ایران  ،رعایت حجاب و حفظ شئونات اسالمی در طول مدت نمایشگاه الزامیست و در
صورت عدم رعایت قوانین توسط شرکت کنند گان یا پرسنل آنان  ،برگزار کننده نمایشگاه و یا مسئولین شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی.ج.ا.ایران مجاز به
جلوگیری از ادامه فعالیت شرکت کننده و یا هر اقدام قانونی دیگر می باشند .
 استاندارد :کلیه کاالهای قابل ارائه در غرفه ها در صورتیکه مشمول قانون دریافت گواهینامه استاندارد اجباری باشند  ،رعایت این قانون در مورد آن الزامی
و برگزارکننده و یا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و نمایندگان آنان می توانند از ارائه کاالهای مذکور بدون ارائه گواهینامه استاندارد در غرفه
مربوطه جلوگیری نموده و یا اقدام به تعطیلی فعالیت غرفه مذکور نمایند  .بدیهی است در این صورت خسارتی از طرف برگزارکننده به شرکت کننده پرداخت
نخواهد شد .

تاريخ

امضاء و مهر شرکت

نحوه پرداخت:
 مشارکت کننده باید پس از دریافت پیش فاکتور از سوی برگزار کننده  ،نسبت به پرداخت  %377کل هزینه مشارکت اقدام و هزینه مربوطه را به
حساب برگزار کننده نمایشگاه واریز و نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد نیاز به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل نمایند  .هزینه تجهیزات
اضافی و تسهیالت مورد نیازنیز می بایست بالفاصله پس از سفارش پرداخت گردد .

زمان تحويل غرفه  ،حمل کاال و غرفه آرايي
 تحویل غرفه به مشارکت کنندگانی که دارای ساخت و ساز نمی باشند و غرفه با تجهیزات درخواست نموده اند  ،حداکثر یك روز قبل از افتتاح نمایشگاه انجام
میشود .
 زمان تعیین شده برای چیدمان کاالها روز قبل از افتتاح نمایشگاه تعیین شده است ( .ساعت 37لغایت )37
 از قراردادن کاال در خارج از حریم غرفه  ،به ویژه در راهروها خودداری فرمایید .
 حضور نمایندگان غرفه ها نیم ساعت قبل از شروع کار نمایشگاه و نیم ساعت بعداز اتمام وقت روزانه نمایشگاه در غرفه ها ضروری است.
 به منظور تشخیص نمایندگان معرفی شده و تسهیل در ورود و خروج آنها ،نصب کارت شناسایی ضروری است.
 در صورت مفقود شدن هر گونه شیئی از داخل غرفه مراتب راسریعاً به صورت کتبی و با ذکر مشخصات دقیق کاالهای مفقودشده به مسئول سالن
اعالم فرمایید .
 نظر به اینکه در دوران برگزاری نمایشگاه هر روز رأس ساعت  8/17صبح درب سالنها بمنظور انجام امور نظافت باز خواهد شد  ،توصیه مینماییم
که یك نماینده رأس ساعت مشخص شده در محل غرفه حضور داشته باشد .

نحوه محاسبه هزينه اجاره غرف و خدمات جنبي آن بر حسب ريالي و ارزي چگونگي عرضه و نمايش کاال و تبلیغ آن :
 -3 نمایش کاال با برند یا نام ایرانی توسط واحد تولیدی صنعتی دارای پروانه بهره برداری و گواهی فعالیت صنعتی،کارت شناسایی کارگاه معتبر
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 ،مشمول
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 نمایش کاال با برند خارجی که بر اساس سرمایه گذاری مشترک شرکتها ی ایرانی و خارجی در ایران تولید و دارای مجوز از وزارت امور
اقتصادی و دارائی و مصوبه هیات دولت می باشد مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
 -1 نمایش نمونه کاالی خارجی بمنظور مقایسه با کاالی داخل ،توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط  ،در صورت
تجمیع نمونه در حداقل فضا ( به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاریابی  ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
 -5 نمایش ماشین آالت خارجی صرفا بعنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع فعالیت توسط واحدهای تولیدی به شرط پوشاندن برند خارجی و
عدم تبلیغ آن مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
 -1 معرفی خالقیتهای فنی  ،نرم افزاری (اتوماسیون ) در صورت عدم تبلیغ شرکتهای خارجی (بصورت پوستر  ،بروشور  ،کاال و ) ...مشمول
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 مشارکت شرکتهای عرضه کننده خدمات مشاوره ای ،پیمانکاری طرح و اجرا  ،طراحی سیستم و موارد مشابه صرفا بدون ارائه کاال و یا هر گونه
تبلیغ برند خارجی ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد در غیر اینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت 17درصد ارزی و
77درصدریالی خواهد بود.
 -3 مشارکت آژانسهای مسافرتی و گردشگری در صورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
 -37 مشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه ها ،مجله ،بولتن ،ویژه نامه ،آگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکتهای داخلی و خارجی منتشر
می گردند ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.بدیهی است تبلیغ برند ی ا نمایندگی شرکت های خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات
( ازطریق نصب بنر ،پخش فیلم ،توزیع سی دی ،کاتالوگ و بروشورمستقل خارجی و )...ممنوع می باشد.

تاريخ

امضاء و مهر شرکت

 -33 معرفی خدمات پس از فروش کاالهای خارجی در جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی ( با ارائه پروانه صنفی
و معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه) و با رعایت عدم ارائه کاال و قطعات منفصله ،مشمول پرداخت هزینه بصورت 17درصد ارزی و
77درصدریالی می باشد.
 -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
پرداخت هزینه بصورت 17درصد ارزی و 77درصدریالی می باشد.
 -31 نمایش کاالی تولید داخل که با برند خارجی (به استثناء موارد بند  )1تبلیغ گردد ،مشمول پرداخت هزینه بصورت  17درصد ارزی
و  77درصد ریالی می باشد.
 -31 تخصیص فضاء به نمایندگیهای بازاریابی و فروش نمایشگاههای خارجی ،در صورت ارائه تفاهمنامه با مجری داخلی ،مشمول
پرداخت هزینه بصورت  17درصد ارزی و  77درصد ریالی می باشد .در غیر اینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  377درصد
ارزی خواهد بود.
 -35 مشارکت کننده بخش غرف ریالی صرفاً" مجاز به ارائه و تبلیغ کاال ،خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی می باشد ،و در صورت
عدم رعایت موضوع مشمول پرداخت هزینه بصورت  377درصد ارزی میباشند.
 -31 نمایش کاالیی که مستقیما" در خارج از کشور تولید شده ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد.
 -37 تبلیغ واردات کاال به هر نحو و عرضه بروشور – فیلم – عکس – کاتالوگ بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلیغ کاال و یا شرکت
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 شرکت های تولیدی بازرگانی ایرانی که بمنظور تولید و نمایش کاالی تولید داخل و نیز کاالی خارجی در نمایشگاه مشارکت
دارند می بایستی کاال یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضائی کامال" متمایز و در متراژ تفکیك شده (با ابعاد استاندارد) از بخش
داخلی و با رعایت حداقل متراژ (33متر مربع) عرضه نمایند .در غیر اینصورت کل فضای غرفه بصورت ارزی محاسبه خواهد شد.
 -37 تخصیص هر گونه فضا جهت احداث محل تشریفات ( ) vipمطابق با نوع مشارکت اعم از ریالی و ارزی عینا محاسبه و دریافت
خواهد شد.
 -33 پس از افتتاح نمایشگاه کمیته ارزی و ریالی بهمراه مجری نسبت به بازدید از کلیه غرف اقدام و در صورت مشاهده هر گونه
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.

تاريخ

امضاء و مهر شرکت

برق و تلفن:
 مشارکت کننده باید نقشه اتصاالت برقی و مقدار برق مورد نیاز خود را تا  33روز قبل از افتتاح نمایشگاه  ،در اختیار برگزار کننده نمایشگاه
قراردهد  .هزینه مصرف برق مازاد بر تعهد برگزار کننده (هرسه متر  377وات) توسط کارشناسان فنی محاسبه و هزینه مربوطه از مشارکت کنند
گان دریافت خواهد شد  ،ضمنا" هزینه های برق مصرفی به شرح ذیل میباشد .
مبلغ هزينه

شرح

رديف

 1777ریال

برق مصرفی شرکتهای داخلی هر کیلو وات

3

 17سنت

برق مصرفی شرکتهای خارجی هر کیلو وات

3

 مقاومت سیم کشی های استفاده شده در غرفه ها محدود است  ،لذا استفاده از وسایل پرمصرف مانند پروژکتور اضافی و وسایل نمایشی پر
مصرف ممنوع است و در صورت نیاز  ،مشارکت کننده باید با هماهنگی برگزارکننده نمایشگاه مجوز الزم را دریافت نماید .
 مشارکت کنند گان موظفند کابل و تابلوهای اتو مات (استاندارد و مجهز به سیستم ارت) و متناسب با میزان برق درخواستی خویش را خود
تهیه نموده و جهت انتقال برق از تابلوی اصلی یا کابل های ارتباطی به غرفه مربوطه ،با هماهنگی واحد برق شرکت شرکت سهامی
نمایشگاههای بین المللی .ج.ا.ایران اقدام نماید .
 فرم درخواست واگذاری تلفن را  33روز قبل از افتتاح نمایشگاه از واحد مخابرات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران دریافت و پس
از تکمیل و تأیید ستاد برگزاری نمایشگاه به واحد مخابرات تسلیم نمایید کلیه خطوط درخواستی تلفن قبل از شروع نمایشگاه نصب و هزینه
اتصال و مصرف بر اساس مندرجات فرم مربوط از مشارکت کننده دریافت خواهد شد .
 شرکت کنندگانی که رأسا" اقدام به ساخت غرفه خود نمایند می باید هزینه برق مصرفی خود را پرداخت نمایند.
 شرکت کنندگانی که نیازمندبه استفاده ازبرق بیش ازحد استاندارد (صدوات در 1مترمربع) میبایدهزینه مصرف برق مازادراپرداخت
نمایند.
 هزینه استفاده ازبرق اضافی (به غیر از موارد استاندارد روشنایی) آب و تلفن بطور جداگانه محاسبه و از شرکت کنندگان اخذ خواهد
شد.

کتاب رسمي نمايشگاه ،کارت شناسايي و پارکینگ:
 مشارکت کننده جهت درج رایگان اطالعات شرکت خود و مشخصات کامل کاالی نمایشی در کتاب رسمی نمایشگاه به دو زبان فارسی و
انگلیسی ،باید فرم مربوطه را تکمیل نمایند.
 در صورت درخواست درج آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه همزمان با ثبت نام می بایست فیش پرداخت هزینه آگهی به برگزار کننده تحویل
داده شود.
 مشارکت کنند گان باید فرم های مربوطه به درخواست کارت شناسایی را حداکثر تا یکماه قبل از افتتاح نمایشگاه (  ، )35/3/5تکمیل و به
همراه یك قطعه عکس  1x1از پرسنلی که در غرفه حضور خواهند داشت ،به برگزار کننده تسلیم نمایند .تعداد کارت شناسایی و پارکینگ
متناسب با متراژ تحت پوشش غرفه شرکت کننده بستگی خواهد داشت .
 در طول برگزاری نمایشگاه ،حمل و نقل لوازم مورد نیاز مشارکت کننده و همچنین مواد غذایی به داخل محوطه نمایشگاه فقط صبح ها از
شروع کار نمایشگاه امکان پذیر است .در ساعات برگزاری نمایشگاه  ،تردد خودروی مشارکت کننده در محوطه نمایشگاه ممنوع است .

چگونگي عرضه کاتالوگ ,بروشور ,پوستر ,نصب تابلو و غیره به منظور تبلیغ کاال:
 وسایل تبلیغاتی مشارکت کننده باید در محدوده غرفه اختصاص یافته ارائه شود  ،نصب هر گونه وسایل تبلیغاتی  ،پالکارد  ،پس از کسب موافقت کتبی
ازبرگزار کننده و پرداخت هزینه های مربوطه امکان پذیر می باشد.
برگزارکننده مجاز به انجام عکسبرداری و فیلم برداری از غرف نمایشگاهی می باشد .
 انجام هر گونه تبلیغات در محوطه نمایشگاه و خارج از غرفه های اختصاصی مشارکت کننده ،پس از هماهنگی و کسب مجوز از روابط عمومی
شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی .ج.ا.ایران مجاز می باشد .
 هرگونه عکسبرداری یا فیلم برداری از محوطه نمایشگاه و داخل غرفه شرکت کننده پس از کسب مجوز از روابط عمومی شرکت سهامی
نمایشگاههای بین بین المللی .ج.ا.ایران و برگزارکننده نمایشگاه مجاز می باشد  .بدیهی است عکسبرداری و فیلمبرداری از سایر غرف ممنوع است.
 شرکت کنندگان بایستی برای انجام هرگونه تبلیغات محیطی و محاطی مراتب رابا برگزارکننده نمایشگاه هماهنگ نمایند.

خروج کاال:
 خروج کاال از محوطه نمایشگاههای بین المللی ایران در طول مدت برگزاری نمایشگاه ممنوع است لذا مشارکت کنندگان  ،از آوردن اقالم غیر
ضروری اجتناب نمایند .
 در پایان نمایشگاه  ،مشارکت کننده فقط با پرداخت کلیه صورت حساب ها و اخذ تأئیدیه ورقه تسویه حساب نهایی می تواند کاالی
خود را از داخل سالن محل نمایش و محوطه نمایشگاه بین المللی تهران خارج نماید .لذا خروج شرکت کنندگانی که افزایش متراژ داشته و
یا غرفه را بصورت دو طبقه طراحی و ساخت نموده اند و یا خسارت و تخلفی در رعایت قوانین و مقررات نمایشگاهی داشته اند ،قبل از
تسویه حساب کامل با برگزارکننده امکان پذیر نمی باشد ،لذا خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که تا قبل از روز پایانی نمایشگاه
نسبت به تسویه حساب با ستاد برگزاری نمایشگاه اقدام شود تا از بروز مشکالت متصوره جلوگیری نماید.
 مشارکت کنند گان باید حداکثر تا یك روز پس از پایان نمایشگاه نسبت به بسته بندی ،خروج کاال و تخلیه غرفه های اختصاصی خود اقدام
نمایند .بدیهی است در صورت عدم توجه به این نکته و پس از پایان مهلت مقرر ،برگزارکننده رأسا به تخلیه غرفه اقدام نموده و در خصوص هزینه
های انبارداری  ،خسارت وارده و یا فقدان کاال هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت .

ضوابط انصراف از مشارکت و يا کاهش فضاي رزرو شده :
 کاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت می باید حداقل تا  17روز قبل از افتتاح نمایشگاه رسماً و بصورت مکتوب به برگزارکننده اعالم گردد
در اینصورت پس از کسر  %37از مبالغ واریزی ،برگزارکننده نسبت به استرداد  %37مابقی اقدام خواهد نمود.
 در فاصله زمانی کمتر از  17روز تا زمان افتتاح ،به هیچوجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه
تخصیص یافته در نمایشگاه هیچگونه وجهی مسترد نمی شود ،لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامی جوانب و
شرایط کاری خود را بدرستی سنجیده و پس از حصول اطمینان از امکانات و مقدورات خود نسبت به مشارکت در نمایشگاه اقدام نمایند تا
از بروز مسائلی که بر روند اجرایی نمایشگاه بویژه در روزهای نزدیك به افتتاح آن ،تاًثیر منفی باقی می گذارد جلوگیری شود
 شرکت کنندگانی که درفاصله زمانی کمتراز17روزبه افتتاح نمایشگاه ثبت نام نموده اند نیز درصورت انصراف مشمول بند فوق خواهند بود.
 چنانچه غرفه شرکت کننده با تجهیزات بوده و بر این اساس هزینه مشارکت را به ستاد برگزاری پرداخت نموده باشد و در فاصله کمتر از
 17روز به افتتاح نمایشگاه تصمیم به تغییر غرفه به صورت بدون تجهیزات نمایند ،هیچ گونه وجهی به وی مسترد نخواهد شد.
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ساخت آماده سازي و آرايش غرفه:
 نظر به اینکه زمان تحویل سالن تا افتتاح نمایشگاه حدود  1روز فرصت باقی ست  ،برگزار کننده مجاز است بنا به تشخیص خود فقط به
غرفه هایی مجوز ساخت و ساز بدهد که طرح آنها قابل اجراء و با سیستمهای پیش ساخته بوده و حداکثر در مدت تعیین شده ساخت و ساز پایان
یابد.
 کلیه عملیات ساخت اسکلت غرفه ها نظیر جو شکاری  ،نجاری و غیره در داخل سالنهای نمایشگاه ممنوع و قطعات الزم برای ساخت
غرفه ها باید بصورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سالن نمایشگاهی گردند.
 آماده سازی و چیدمان کاال باید  31ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه تکمیل و به اتمام رسیده باشد و کلیه وسایل اضافی و صندوقهای خالی از
محوطه نمایشگاه خارج شده باشد  .در غیر اینصورت شرکت کننده موظف است به ازاء هر ساعت دیر کرد مبلغی را بعنوان خسارت که از
سوی برگزار کننده تعیین می شود پرداخت نماید .
 موکت :پس از آماده سازی و مفروش شدن سالنها تردد انواع خودرو در داخل سالنها و روی موکت ممنوع است .بدیهی است در صورت
عدم توجه به این مورد ،پرداخت هزینه خسارت بر عهده مشارکت کننده خواهد بود .
 نقشه های اجرائی وساخت غرفه هایی که توسط مشارکت کننده اجراء میشوند(غرفه بدون تجهیزات) باید به تائید ستاد برگزاری
نمایشگاه برسد ،ضمناً حداکثرزمان ارائه نقشه به ستاد33روزقبل ازافتتاح نمایشگاه میباشد ،دراین خصوص دریافت وتکمیل فرمهای
مربوطه از ستاد برگزاری نمایشگاه توسط طراح شرکت کنندگان ضروری است  .نقشه هایی که بعد از تاریخ مقرر ارائه شوند مورد
تأیید واقع نخواهند شد.
 شرکت کنندگانی که مایلند از ارتفاع بیش از  3/5متر برای ساخت و تزئین غرفه استفاده نمایند می باید تأییدیه الزم را از ستاد اخذذ و
نقشه پیشنهادی خود را به واحد فنی شرکت سهامی نمایشگاهها تسلیم و پس از موافقت اقدام نمایند.
 حداکثر ارتفاع غرفي که ساخت و ساز دارند در سالن هاي 13A&Bحداکثر سه متر با کف سـازي و سـالن هـاي  18 - 11و 18 Aو
 23A&Bو 29و 22حداکثر چهارمتر با کف سازي مي باشد.
 واحد فنی برگزار کننده نمایشگاه و مدیریت طراحی و غرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگاهها براساس اصذول نمایشذگاهی حذق انجذام
هرگونه تغییری را که الزم بدانند در طرحهای ارائه شده دارا میباشند  .در صورت عدول از تغییرات داده شده مدیریت طراحی و غرفه
آرائی شرکت سهامی نمایشگاهها نسبت به تغییر و تخریب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزینه های مربوطذه از شذرکت کننذده اخذذ مذی
گردد .
 کلیه عملیات اجرایی و آماده سازی غرفه (ساخت و ساز) باید  31ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسذد بذه گونذه ای کذه غرفذه
قابل بهره برداری باشد و کلیه عملیات چیدمان کاال نیز 31ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد به صورتی که نیاز به هیچگونذه
اقدامی تا زمان افتتاح نمایشگاه نداشته باشد.


شرکت کنندگانی که مایل هستند راساً غرفه سازی نمایند ،می بایست جهت تضمین جمع آوری و تخلیه غرف ساخته شده تا  377متذر
مربع غرفه سازی مبلغ  5/777/777ریال و از  377مترمربع به باال بابت هر مترمربع غرفه سازی مبلغ  57/777ریال ضمانت بذه سذتاد
برگزاری تحویل نمایند.
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حوادث غیر قابل پیش بیني:
 در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده ( فورس ماژور ) مانند  :جنگ  ،زلزله  ،سیل  ،آتش سوزی و یا هرگونه حوادث غیر پیش بینی شده دیگری که منجر
به لغو یا تغییر زمان و مکان نمایشگاه گردد57 ،درصد از وجوه واریزی بابت هزینه های پرداخت شده نمایشگاهی کسر و مابقی به شرکت کنندگان  ،مسترد
می گردد .ضمناً مفاد مجوز برگزاری نمایشگاه توسط شرکت کننده رؤیت گردیده است .
توافقات:
 هر گونه توافق دیگری که باید فی مابین شرکت کننده و برگزار کننده نمایشگاه صورت گیرد باید مکتوب و ممهور به مهر و امضاء طرفین باشد و هر گونه توافقات
شفاهی مورد قبول نمی باشد.
 ساير قوانین ومقررات نمايشگاهها



شرکت کنندگان داخلی بهیچ وجه مجاز به نمایش کاالها و محصوالت خارجی و یا استفاده از پوستر،بروشور ،عکس ،فیلم و کاتالوگ خذارجی و نذام شذرکت
خارجی نمی باشند  .در صورت عدم رعایت این نکته شرکت کننده ملزم به پرداخذت اجذاره بهذاء غرفذه بصذورت ارزی و بذر اسذاس تعرفذه بخذش خذارجی
نمایشگاه،می باشد.

 مشارکت در این نمایشگاه تابع مقررات و شرایط عمومی نمایشگاهها تدوین شده توسط شرکت سذهامی نمایشذگاههای بذین المللذی ج.ا.ایذران و برگزارکننذده
نمایشگاه می باشد.
 تکمیل و ارسال فرمهای در خواست مشارکت و همچنین فرمهای ثبت نام توسط متقاضی هیچگونه تعهذدی بذرای برگزارکننذده نمایشذگاه جهذت رزرو غرفذه
ایجاد نمی نماید ،بدیهی است ثبت نام قطعی پس از پرداخت  %377هزینه های غرفه قابل قبول می باشد و چنانچذه تذا آن زمذان فضذای خذالی در سذالن هذای
نمایشی موجود باشد فضای درخواستی در اختیار شرکت کننده قرار خواهد گرفت.
 متراژ نهایی غرفه پس از تکمیل و ساخت غرفه مشخص میگردد و مشارکت کننده موظذف اسذت براسذاس متذراژ اعذالم شذده نسذبت بذه تسذویه حسذاب بذا
برگزارکننده اقدام نماید و هیچگونه اعتراضی نسب به کاهش و یا افزایش غرفه خود را نخواهد داشت.
 در صورت عدم پرداخت به موقع هزینه های مشارکت ،غرفه داران مجاز به تخلیه غرفه و کاالی خود نبوده و حق هرگونه پیگیری قانونی بذرای برگزارکننذده
محفوظ و هرگونه توافقی میان شرکت کننده و برگزار کننده تنها درصورتی معتبر است که بصورت مکتوب و امضاء شده به تأیید طرفین برسد .
 ارائه کپی پروانه بهره برداری ،تولید ،ثبت نام تجاری کاالهای تولیدی درروزنامه رسذمی واداره ثبذت شذرکتها ،گذواهی اسذتاندارد ،تراکذت ،بروشذور ،کذارت
ویزیت و یا هرگونه موارد تبلیغاتی که متقاضی در غرفه ارائه خواهد نمود می باید درزمان تحویل فرمهای تکمیل شده ثبت نام به سذتاد برگذزاری نمایشذگاه
تحویل گردد( .الزامی است).
 تعیین محل غرفه ها و نحوه واگذاری آنها تماماً برعهده برگزارکننده است ،لذا متقاضی نمی تواند مکان خاصی را انتخاب نموده و یا از قبول مکان تخصذیص
یافته امتناع ورزد.
 کلیۀ کسورات قانونی مشارکت در این نمایشگاه برعهدۀ شرکت کنندگان محترم می باشد.
 در صورت نیاز به ممهور نمودن کارت های دعوت بازدید از نمایشگاه بیش از حد مجاز تعیین شده می بایست جهت ممهور نمذودن هذر کذارت دعذوت مبلذغ
777ر 57ریال به ستاد برگزاری نمایشگاه پرداخت شود.
 مسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعت برپایی نمایشگاه و ایام قبل از افتتاح و بعد از اختتام نمایشگاه بر عهده شرکت کننده مذی باشذد،
لذا پس از پایان کار روزانه نمایشگاه در ساعت غیر بازدید که دربهای سالنها قفذل و پلمذپ مذی گذردد مسذئولیت حراسذت از غرفذه هذا بذر عهذده انتظامذات
نمایشگاه خواهد بود .ضمناً از شرکت کنندگان تقاضا می گردد از ورود هرگونه کاالی بذاارزش بذه غرفذه از قبیذل :تلویزیذون ،ویذدئو ،دوربذین فیلمبذرداری،
عکاسی ،کامپیوتر ،لپ تاپ ،تلفن همراه و  ...از قبل از افتتاح تا روز تخلیه نمایشگاه به غرفذه جذداً خذودداری نماینذد ،در غیذر ایذن صذورت مسذئولیت حفذظ و
نگهداری این گونه کاالها بر عهده شرکت کنندگان می باشد .ستاد برگزاری نمایشگاه در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.
 غرفه درفضای باز و یا در داخل سالن به صورت بدون تجهیزات (زمین خالی) است ،لذا هیچ گونه امکاناتی را شذامل نمذی گذردد و شذرکت کننذدگان در ایذن
بخش از نمایشگاه ملزم به تجهیز غرفه خود اعم از برق ،غرفه سازی ،موکت و  ....می باشند .قوانین و مقررات عمومی مشارکت در نمایشگاههای بذین المللذی
مطالعه و مورد تایید می باشد.از همکاری کلیه شرکت کنندگان صمیمانه تشکر و قدردانی می نمذاییم و توفیذق ایذن عزیذزان را در راه خذدمت بذه جمهذوری
اسالمی ایران از خداوند منان خواهانیم  .کلیه قوانین و مقررات عمومی مشارکت در نمایشگاههای بین المللی مطالعه و مورد تأیید قرار گرفت.

تاريخ :

امضاء و مهر شرک

((تعهد نامه غرفه داران ))
دستورالعمل مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج .ا.ایران
سالم علیکم
احتراماً ضمن تأیید دستور العمل اجرایی امور حفاظتی و امنیتی (موارد  3الی  ) 13بدینوسیله تعهد می گردد نسبت بذه رعایذت دقیذق مذوارد ذکذر شذده در طذول مذدت
برگزاری نمایشگاه اقدام نمایم  ،بدیهی است در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات توسط این شرکت  ،شرکت سهامی نمایشگاه بذین المللذی ج.ا.ا مختذار خواهذد بذود
طبق مقررات نسبت به اجرای ضوابط مربوطه اقدام نماید .
پرکردن مشخصات ذيل الزامي است.
نام شرکت  ..…………………………… :نام و نام خانوادگی  ..…………………… :سمت .………………………… :
شماره سالن  ……… :شماره غرفه .……… :
امور حفاظتی و امنیتی ایام برگزاری نمایشگاه :
.1

پوشش کامل موی سر  ،مقنعه می باشد  .لذا استفاده از روسری و شال توسط بانوان غرفه دار اکیداً ممنوع می باشد  .بدین منظذور حجذاب بذانوان در غرفذه مذی بایسذت
کامالً پوشیده باشد  .ضمناً خانم ها می بایست از روپوش متحد الشکل استفاده نمایند .

.2

پوشش خانمهاباید بصورت اداری باشد و استفاده خانم ها ازمانتوی کوتاه ،چسبان وبدن نمادر غرفه (تحت هرعنوان اعم ازمسئولین غرفه و مهمانان ) ممنوع است .

.3

حضور بانوان با آرایش های خارج از عرف ( تحت هر عنوان اعم از مسئول غرفه  ،متصدیان و یا مهمانان ) ممنوع است .

.4

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

.5

استفاده از لباسهایی که منقش به تصاویر مغایر به شئونات اسالمی باشد ممنوع است .

.6

کلیه مسئولین ومتصدیان غرفه ها ملزم به رعایت احترام و اخالق اسالمی با بازدیدکنندگان گرامی می باشند،لذا نزاکت و خوشرویی رادربرنامه کاری خود قرار دهند.

.7

صدای لوازم صوتی و تصویری باید محدود به داخل غرفه باشد  ،از پخش موسیقی های بدون مجوز وزارت ارشاد جداً خودداری گردد .

.8

استفاده از هرگونه  CDغیر مجاز در طول نمایشگاه ممنوع می باشد و  CDتبلیغاتی شرکتها نیز می بایست به تأیید روابط عمومی (سمعی و بصری) رسیده باشد .

.9

نصب هرگونه تجهیزات یا وسایل تبلیغاتی که برای سایر غرفه داران ایجاد مزاحمت نماید ممنوع میباشد .

 .11از نصب هرگونه پوستر و بنر تبلیغاتی بدون هماهنگی با مسئولین ذیربط خودداری گردد .
 .11از آوردن افراد غیر به عنوان میهمان به صورت تمام وقت به غرفه علی الخصوص کسانی که رعایت موازین شرع و شئونات اسذالمی را نمذی نماینذد  ،اجتنذاب گذردد و از
قرار دادن میهمان در پشت میز کار غرفه دار نیز جلوگیری فرمایید .
 .12تعداد افراد حاضر در غرفه می بایست مطابق با آیین نامه شرکت نمایشگاهها بوده و کلیه کارکنان موظفند کارت شناسائی را بر روی سینه نصب نمایند .
 .13از توزیع  CDو پوسترهایی که به انحای مختلف فروش و توزیع آن حسب اعالم مسئولین ذیربط ممنوع می باشد خودداری نمایید .
 .14از نصب هرگونه پوستر تبلیغاتی که مغایر با شئونات و شعائر اسالمی است جداً خودداری شود .
 .15از فروش کاال و محصوالت جداً خودداری نمایید .
.16

ساعت شروع کار حسب اعالم شرکت ساعت  3:77صبح می باشد  .لذا حضور یکنفر از پرسنل غرفه در راس ساعت  8:17قبل از فك پلمذپ در جلذوی درب سذالن الزامذی
است تا پس از فك پلمپ سریعاً فرد مذکور در غرفه حضور پیدا کند .

 .17از ترک کامل غرفه بدون هماهنگی در طول ساعات بازدید جداً خودداری شود .
 .18عالوه بر حفظ و حراست کاالهای قابل عرضه  ،حفاظت از اموال غرفه از زمان فك پلمپ تا زمان پلمپ مجدد  ،بعهده مشارکت کننده می باشد .
 .19از هرگونه برگزاری مسابقه  ،قرعه کشی و یا مراسم متفرقه بدون هماهنگی جداً خودداری فرمایید .
 .21دردقایق آخر ساعت کار نمایشگاهی می بایست احدی از غرفه داران تا پایان کار در محل غرفه حاضر بوده و پس از اطمینذان کامذل در خصذوص خذروج بازدیدکننذدگان
سالن را ترک نماید و به هیچ عنوان تا زمان پلمپ سالن محل غرفه را ترک نکند .
 .21با توجه به نوع نمایشگاه حتی المقدور اجناس قابل حمل و با ارزش نظیر دوربین فیلم برداری و عکاسی  ،ویدئو  ...در پایان ساعت کار روزانه نمایشگاه توسط غرفه داران
از سالن خارج گردد .ازقرار دادن تلفن همراه ،وجه نقد ،دسته چك ،اسناد معتبر ،پاسپورت  ،کارت شناسائی  ،کیف پول و  ...در روی میز غرفه خودداری نمایید.
 .22در هنگام قطع احتمالی برق یا اتفاقات غیر مترقبه و درگیری فیزیکی در جلو غرفه ها و  ...که زمان مناسبی جهت فعالیت افراد شیاد و سارقین می باشد ضروری است کلیه

پرسنل از هوشیاری و دقت کامل برخوردار باشند .
 .23درصورت هرگونه اتفاق  ،سرقت ومزاحمت افراد ،مراتب راسریعاً به مدیرسالن یا پرسنل ناجا مستقردرجلوی سالن هاویا مسئولین حراسذت یاعوامذل حفاظذت فیزیکذی در
سالن اطالع دهید .
 .24هنگام باز نمودن درب ها در بدو ورود به غرفه کلیه لوازم و تجهیزات کنترل شود و چنانچه سرقت یا شکستگی و  ...مشهود گردید مراتب را در دقذایق اولیذه بذه صذورت
شفاهی به مدیر سالن در جلو دربها و به حراست نمایشگاه به صورت مکتوب در دو نسخه ( .3مدیر سالن  73مسئول حراست ) منعکس نمایید  .شایان ذکر است بذا توجذه
به اینکه مسئولیت حفاظت اموال داخل سالن از زمان پلمپ تا فك پلمپ به عهده مسئولین ذیربط می باشد  ،لذا بدیهی است هرگونه گزارش پس از حضور بازدیدکنندگان در
سالن از سوی غرفه دار دایر به سرقت قابل پیگیری توسط حراست نبوده و صرفاً گزارشات واصله به یگان انتظامی مستقر در نمایشگاه جهت اقدام بعدی ارسال می گردد
 .نگهداری چراقهای بدون حفاظ  ،وسایل شعله افروز  ،مخزن گاز و روشن نمودن آن در داخل غرفه ممنوع می باشد .
 .25بر اساس هماهنگی های به عمل آمده ویزیتورهای غذا که به آن غرفه مراجعه می نمایند دارای کارت شناسائی می باشند لذا از قبول غذا توسط ویزیتورهای غیر قانونی به
جهت رعایت مسایل بهداشتی جداً خودداری نمایید  .بدیهی است چنانچه مسمومیت یا موارد مشابه از سوی این افراد برای احدی از پرسنل آن غرفه حادث شود مسئولیت
آن به عهده نمایشگاه نمی باشد  .در صورتی که آن شرکت نیاز به تهیه غذا خارج از نمایشگاه را دارد می بایست درخواست کتبی خود را پس از تأییذد مجذری و مذدیریت
های ذیربط به اداره حفاظت فیزیکی ارائه نماید .
 .26ورود خودرو سواری به داخل مجموعه در زمان ساخت و ساز  ،نمایشگاه و خروج کاال ممنوع می باشد و وسایل می بایست توسط خودروهای حمذل بذار انجذام گیذرد و
پس از تخلیه بار نسبت به خروج سریع خودرو به بیرون از محوطه نمایشگاه اقدام نمایند  ،در غیر اینصورت خودرو با لیفتراک به بیرون منتقل می گردد.
 .27خروج هرگونه کاال بغیر از موارد مندرج در بند  33مستلزم ارائه برگه مجوز خروج کاال می باشد .
 .28چنانچه غرفه آن شرکت در فضای باز می باشد حفظ و حراست آن در طول شبانه روز بعهده خودتان خواهد بود فلذا ضروری است ً قبل از اتمام کذار نمایشذگاه نگهبذان
شب خود را با تنظیم فرم مربوطه به معاونت حفاظت فیزیکی حراست نمایشگاه معرفی نمایید .
 .29افرادی که در غرفه فعالیت می نمایند جهت ساخت و ساز می بایست فرم مربوط به افراد شاغل در غرفه را تکمیل نمایند .
 .31از همراه داشتن وسایل ممنوعه (اسلحه  ،بیسیم  ،دستبند  ،افشانه و  ) ...جداً خودداری نمایید .
 .31در صورت مشاهده نقص فنی در سیستم های برقی و گرما زا و  ...مراتب سریعاً به تأسیسات گزارش و اعالم گردد .
 .32زمان خروج کاال بر اساس اعالم مجری در روز بعد از پایان نمایشگاه می باشد لذا جهت جلوگیری از اتالف وقت برگه خروج کاال را در روز آخر برگزاری از مذدیر سذالن
تحویل و نسبت به انجام تسویه حساب با واحد سمعی و بصری نمایشگاه بابت تبلیغات محیطی – رادیویی و یا خسارت وارده احتمالی به سالن اقدام نمایید .
 .33زمان خروج کاال بر اساس ضوابط می باشد لذا سعی نمایید بر اساس دستور العمل اقدام نمایید .
 .34غرفه دار متعهد است ازانجام هرگونه تشنج ودرگیری که موجب بی نظمی درمحیط نمایشگاه بین المللی شودپرهیزنماید .بدیهی اسذت در غیذر اینصذورت شذرکت سذهامی
نمایشگاهها مجازبه اتخاذ هرگونه تصمیمی ازجمله تعطیلی غرفه خاطی میباشدوغرفه دارحق اعتراض درمراجع قضایی وانتظامی را ازخود سلب می نماید.
.35

در پایان از حضور و مساعی آن شرکت محترم در برپایی هر چه باشکوه تر نمایشگاه یاد شده که موجبات شکوفائی صادرات غیر نفتی و خود کفائی ملی در بازارهذای
جهانی بدنبال دارد تشکر بعمل آورده و امید است این فعالیت آمیخته با هویت مذهبی که یکی از شاخصه هذای جهذانی ایرانیذان اسذت همذراه باشذد  .همچنذین در صذورت
داشتن هرگونه سئوال در خصوص موارد ذکر شده یذا پیشذنهادات و انتقذادات بذا تلفذن هذای  33331777 - 33331713 - 33113818 - 33333133 -31 :در طذول
برگزاری جوابگو جنابعالی خواهد بود .

 .36بدیهی است با عنایت به مطالب فوق الذکر و همچنین با توجه به تعهدی که پیش از این از جنابعالی اخذ شده است چنانچه عدم رعایت شئونات و شذعائر و حجذاب اسذالمی
در آن غرفه مشاهده گردد بر اساس دستور العمل نسبت به قطع برق و تعطیلی غرفه اقدام خواهد شد و مسئولیت آن به عهده جنابعالی می باشد .
 .37این تعهد نامه در دو نسخه تهیه شده که هر کدام حکم اصلی را دارند  ،یك نسخه در اختیار شرکت کننده و یك نسخه در ستاد حراست می باشد .

مديريت حراست
شرکت سهامي نمايشگاههاي بین المللي ج .ا .ايران
توجه  :لطفا" پس از امضاء وممهور نمودن فرم تعهد نامه ،يک نسخه کپي جهت اطالع تهیه و نزد خود نگهداري فرمايید.

تاريخ

امضاء و مهر شرکت

