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  قوانین و مقررات عمومی

  

 .اطالع از قوانین و مقررات براي کلیه افرادي که در غرفه حضور خواهند داشت الزامی است  

 ها در چارچوب برگزارکننده براي انجام امور اجرایی نمایندگانی را معرفی خواهد کرد که تبعیت از آن

  قانونی تعریف شده الزامی و به مثابه تبعیت از برگزارکننده خواهد بود.

  

  فهرست

  ٢  .........................................................................................................................................  اصطالحات و فیتعار 

  ٤  .........................................................................................................................................................  مکاتبات

  ٤  ..................................................................................................................................  ییجانما و نام ثبت طیشرا

  ٦  ......................................................................................................................................  بها اجاره و یمال طیشرا

  ٧  .............................................................................................................................  متراژ کاهش و انصراف طیشرا

  ٨  ................................................................................................................  یساز  غرفه و ییآرا غرفه دمان،یچ طیشرا

  ١٢  ........................................................................................................................  خدمات و محصوالت ارائه طیشرا

  ١٢  ......................................................................................................................................  غرفه در حضور طیشرا

  ١٣  .................................................................................................................................  یمنیا و حراست حفاظت،

  ١٤  ........................................................................................................................غرفه یآور  جمع و بیتخر  طیشرا

  ١٤  .........................................................................................................................  غاتیتبل و یرسان اطالع خدمات،

  ١٧  ...............................................................................................................ینیب شیپ قابل ریغ موارد و ماژور فورس
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  اصطالحاتتعاریف و 

 هاي تعیین شده با اهداف اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی است.محل عرضه و ارائه محصوالت و خدمات در چارچوب –نمایشگاه  -1

 بیان کننده اهداف، موضوعات، نوع بازدید کننده، مدت زمان، محل برپایی و غیره است. –نوع نمایشگاه  -2

 بیان کننده محصوالت و خدمات ارائه شده در نمایشگاه است. –موضوع نمایشگاه  -3

 هاي اداري، امکانات رفاهی و ... است.ها، ساختمانساختار فیزیکی براي برپایی نمایشگاه متشکل از سالن –محل برگزاري  -4

 شرکت، سازمان یا نهادي که مجوز برگزاري نمایشگاه به وي اعطا شده است. –برگزار کننده  -5

 واحدي که مسئولیت اجرایی نمایشگاه را بر عهده دارد.  -یشگاه مجري نما -6

 محل استقرار عوامل و پرسنل اجرایی نمایشگاه است. -ستاد برگزاري نمایشگاه -7

 هر واحد خدماتی یا صنفی که خواستار حضور در نمایشگاه است. –متقاضی  -8

 کند.واحد صنفی یا خدماتی که در نمایشگاه محصوالت یا خدمات خود را عرضه می –مشارکت کننده -9

 فرد یا افرادي که در زمان برپایی نمایشگاه به فعالیت در غرفه به هر طریقی مشغول هستند. -غرفه دار -10

 شوند.میهر یک از افرادي که براي بازدید از نمایشگاه در ایام برپایی در نمایشگاه حاضر  -بازدید کننده -11

 .آیدمیفضاي مشخص و محدودي در نمایشگاه که محصوالت یا خدمات مشارکت کننده در آن به معرض نمایش در  –غرفه  -12

لیت تغییرات هاي استاندارد نمایشگاهی با قابغرفه اي که با سازه –شود)استفاده می پیش ساخته یا باتجهیزاتغرفه مدوالر(در این سند از عبارت  -13

 شود.نمایشگاه ایجاد میسریع در 

ز غرفه اي که بنا به سفارش مشارکت کننده پس ا  -شود)استفاده می خودساز یا بدون تجهیزاتغرفه سفارشی شده (در این سند از عبارت  -14

 شود.کسب مجوزهاي الزم بر اساس طرح و متریال معین در محل مشخص شده در نمایشگاه بنا می

طالحات زیر استفاده خواهد از اص آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی هشتمین نمایشگاه بین المللیدر  -15

 شد. 

  برگزار کننده و مجري

خواهد بود.  تاق تعاون ایرانا آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی هشتمین نمایشگاه بین المللیبرگزار کننده 

  است. در این سند عبارت برگزارکننده و مجري یکی تلقی خواهند شد.امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران مجري این نمایشگاه واحد 

  نمایشگاهیصدور مجوز و سایت 

سازمان توسعه وسط ت آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی هشتمین نمایشگاه بین المللیصدور مجوز برگزاري 

زاري این (سایت دار) است. محل برگ هاي بین المللی ج.ا.اشرکت سهامی نمایشگاهگیرد. سایت نمایشگاهی در اختیار صورت می تجارت ایران

 شود.شناخته می تهرانهاي بین المللی محل دائمی نمایشگاهنمایشگاه با عنوان 

  ریالی-آیین نامه ارزي

محاسبه اجاره بهاي غرفه بر مبناي واحد پول داخلی یا ارز رایج است. این دستورالعمل از طریق سامانه نمایشگاه دستورالعمل ِریالی -منظور از آیین نامه ارزي

  در دسترس است. www.iranconfair.irاتاق تعاون ایران به نشانی 

  غرفه ریالی

 ریالی به صورت ریالی پرداخت شود.-شود که هزینه اجاره بهاي آن باید طبق ضوابط و آیین نامه ارزياي اطالق میغرفه ریالی به غرفه 

  غرفه ارزي
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 ریالی به صورت ارزي(واحد پول یورو) پرداخت -امه ارزيشود که هزینه اجاره بهاي آن باید طبق ضوابط و آیین ناي اطالق میغرفه ارزي به غرفه

 شود.

  ریالی-غرفه ارزي

 شود که بخشی از آن ریالی و بخشی از آن ارزي باشد.به غرفه اي اطالق می 

  غرفه پیش ساخته

 .از استاندارد مشخص در سایز بندي و نوع قطعات پیروي نماید 

  باشد.توسط کارخانجات تولیدي و صنعتی معتبر تولید شده 

 (مونتاژ و دمونتاژ) .به کرات قابلیت استفاده مجدد را داشته باشد 

 .مونتاژآن به سادگی انجام شده و نیاز به هیچگونه عملیات تکمیلی در سالن نداشته باشد 

  دیوایدر باشد. -سردرب –پایه  -قید –شامل قطعاتی مانند : پانل 

  غرفه خودساز 

  باشد. زیرکه تمام یا بخشی از آن داراي شرایط شود رفه خودساز به نمونه اي اطالق میغ

 .از مواد و متریال یکبار مصرف ساخته شده باشد 

 . در کارگاههاي غیر صنعتی تولید شده باشد 

 .ازاستاندارد و سایز بندي مشخص پیروي نمی نماید 

 .در زمان نصب نیاز به عملیات تکمیلی دارد 

  غرفه با تجهیز

 تجهیز شده باشد.که توسط مجري براي مشارکت کننده شود به غرفه اي اطالق می  

  غرفه بدون تجهیز

 .به غرفه اي اطالق می گردد که فاقد تجهیزات متعارف نمایشگاهی است و تجهیزات مورد نیاز آن توسط مشارکت کننده فراهم شده است 

  جانمایی

  ا ترسیم همتقاضی حضور در نمایشگاه. محل و ابعاد غرفه روي نقشهجانمایی عبارت است از اختصاص فضاي نمایشگاهی در سالن یا فضاي باز به

 و به اطالع متقاضی خواهد رسید.

  پیمانکار غرفه ساز

 شود.شرکت حقوقی تأیید صالحیت شده که توسط مشارکت کنندگان براي طراحی و ساخت غرفه انتخاب می 

  توجه

 ا تجهیزب آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی هشتمین نمایشگاه بین المللیدر  پیش ساختههمه غرف   -1

ي غرفه یک المپ ال متر دهنه 3مترمربع(به ازاء هر  12روشنایی به ازاء هر خواهند بود. تجهیزات این غرف شامل پریز برق، یک میز و دو صندلی و 
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مترمربع  12مترمربع افزایش متراژ یک صندلی و به ازاء هر  6به ازاء هر  .استموکت کف و پیشانی نویسی(سردر یا کتیبه)  اي دي کم مصرف)،

  افزایش متراژ یک میز اضافه خواهد شد.

ف بدون رغ آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی هشتمین نمایشگاه بین المللیدر  غرف فضاي باز -2

ي بنا توسط شرکت یا پیمانکاران غرفه ساز خودسازخواهند بود. این غرف یا با استفاده از اسپیس فریم ساخته خواهند شد یا به صورت  تجهیز

همچنین باید براي برپایی این غرف  شوند. در هر دو صورت تمامی هزینه هاي برپایی غرفه اعم از طراحی و ساخت متوجه مشارکت کننده است.می

  مجوز غرفه سازي اخذ شود.

 دون تجهیزب آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی هشتمین نمایشگاه بین المللیدر خودساز غرف همه  -3

اي ههزینه رکت کننده قرار خواهد گرفت. تمامیار مشاشود و در اختدر این حالت محل غرفه در کف سالن یا زمین عالمت گذاري میخواهند بود. 

برپایی غرفه اعم از طراحی و ساخت در این حالت متوجه مشارکت کننده است. همچنین مشارکت کنندگانی که غرفه خود را به صورت خودساز 

  . کنداخذ مجوز غرفه سازي اقدام  باید برايدرخواست نموده اند 

ه طور . ب(ارزي یا ریالی یا تلفیقی از این دو) غرفه خواهند بود نوع اجاره بهايکننده ریالی مشخص -آیین نامه ارزي رج درریالی مند-شرایط ارزي-4

-زيکسب اطالع دقیق از این شرایط، آیین نامه ار برايکلی این شرایط تابع محل تولید محصول (داخل کشور یا خارج کشور) است. متقاضی باید 

تاد ریالی مستقر در س-. رفع ابهامات در این خصوص فقط در زمان ارائه مدارك فیزیکی و توسط کارشناسان ارزيکندریالی را به دقت مطالعه 

  برگزاري میسر خواهد بود. 

  مکاتبات

 .انجام شودربرگ مشارکت کننده نها در سباید تهرگونه مکاتبه با ستاد برگزاري نمایشگاه  -1

، پله برقی، باالبرها، آسانسور ستاد برگزاري هشتمین نمایشگاه بین المللی"مخاطب در مکاتباتی که از طرف متقاضی به ستاد ارسال می شود عبارت  -2

 است. "اتاق تعاون ایران – نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی

 مشخص شده باشد. نامه موضوعدر کلیه مکاتبات پس از درج مخاطب، باید  -3

 کلیه مکاتبات باید ممهور به مهر شرکت و داراي امضاي مدیرعامل باشند. -4

 ارسال و تأیید دریافت گرفته شود. 021-22662847مکاتبات یا به صورت دستی به برگزار کننده تحویل شوند یا به شماره  -5

عمل همسئولیت عواقب ناشی از عدم توجه به مکاتبات و تماسهاي ب .الزامی است شودابالغ میاز سوي برگزار کننده به متقاضی رعایت نکاتی که  -6

 .مشارکت کننده است يآمده از سوي برگزارکننده برعهده

  و داراي مهر و امضاء باشد.و برگزارکننده تنها در صورتی معتبر است که مکتوب  مشارکت کنندههرگونه توافقی میان  -7

  ثبت نام و جانماییشرایط 

و در مهلت تعیین شده امکان  www.iranconfair.irثبت نام فقط به صورت اینترنتی و از طریق سامانه نمایشگاهی اتاق تعاون ایران به نشانی  -1

 پذیر است.

ر است. و داراي کد اقتصادي و شماره ثبت هستند امکان پذیثبت نام فقط براي متقاضیانی که زمینه فعالیتشان با موضوع نمایشگاه همخوانی دارد  -2

 (متقاضیان داخل کشور)
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 امکان پذیر است.  1هاي خارجی که زمینه فعالیتشان با موضوع نمایشگاه همخوانی دارد همانند بند ثبت نام براي نمایندگان داخلیِ شرکت -3

ط از طریق واحد بین الملل ستاد برگزاري امکان پذیر است. ثبت نام متقاضیان خارجی اي که فاقد نمایندگی داخلی هستند فق -4

)Int@iranconfair.ir( 

 ثبت نام اینترنتی فقط به منزله ارائه درخواست متقاضی به ستاد برگزاري است و هیچ گونه حقی را براي متقاضی ایجاب نخواهد کرد. -5

از این  هاي پیش ساخته، اطالع رسانی و موارديیشگاه و پیشانی نویسی ِ غرفههاي ثبت نام اینترنتی براي درج در کتاب نمااطالعات مندرج در فرم -6

 هاي امالیی بر عهده متقاضی است.دست مورد استفاده قرار خواهند گرفت، لذا مسئولیت درج اطالعات نادرست یا اشتباه

اعالم  مشارکت کننده و تا پایان مهلتمکتوب درخواست درخواست اعمال هر گونه تغییري در مندرجات فرم ثبت نام یا سایر فرمها، تنها بصورت  -7

 .امکان پذیر خواهد بود شده

 در اختیار پیمانکاران اجرایی خود قرار دهد. در ثبت نام اینترنتی رابرگزار کننده مجاز است همه یا بخشی از اطالعات اخذ شده از متقاضی  -8

 بت نام اقدام نمایند، در لیست انتظار قرار خواهند گرفت.متقاضیانی که براي ثبت نام اینترنتی پس از پایان مهلت ث -9

موظفند مدارك فیزیکی مورد نیاز را طبق درخواست و زمانبندي اعالم شده از سوي برگزار کننده به صورت  2و  1متقاضیان مشمول بندهاي  -10

 حضوري به ستاد برگزاري تحویل دهند.

عد مقرر به در مویا نماینده تام االختیار خود و توسط شخص آگاه به مسائل شرکت متقاضی موظف است مدارك فیزیکی را به صورت حضوري  -11

 از طریق پست، پیک موتوري مدارك ارسالمنظور ( ي متقاضی است.عواقب ناشی از آن بر عهده ستاد برگزاري تحویل دهد. در غیر این صورت

 و ...)

این معنا که ثبت نام اینترنتی و ارائه مدارك فیزیکی هیچ گونه حقی براي متقاضی ایجاد . به برگزارکننده در پذیرش درخواستها اختیار تام دارد -12

 اي، از ثبت نام متقاضی خودداري نماید.تواند بنا به شرایط ایجاب شده در هر مرحلهنخواهد کرد و برگزار کننده می

شد. اولیت جانمایی با تولید کنندگان داخلی، مخترعین، شرکت هاي  جانمایی (تعیین محل غرفه متقاضی) تماماً توسط برگزار کننده انجام خواهد -13

هاي مشخص هاي کاالیی یکسان در کنار هم و در سالنها و نهادها خواهد بود. معموالً گروهدانش بنیان، صادرکنندگان، حامیان و برخی انجن

 ي گروه بندي کاالیی نیست.ها دارافضاي باز نمایشگاه براي جانمایی مانند سالنجانمایی خواهند شد. 

 هاي کاالیی را تغییر دهد.هاي متناظر با گروهسالن ،تواند بنا به شرایط و متفاوت با تجربه گذشتهبرگزار کننده می -14

 هد.دبرگزار کننده مجاز است با توجه به شرایط (میزان باالي درخواستها، کمبود فضاي نمایشگاهی و ...) متراژ درخواستی متقاضی را کاهش  -15

متر  24و غرف خود ساز (بدون تجهیزات) مترمربع  12 )با تجهیزات(پیش ساختههاي داخل سالن به ازاء غرفه ریالی غرفه هايبراي  حداقل متراژ  -16

 خواهد بود.متر مربع  30فضاي باز  قابل واگذاري در ریالی حداقل متراژ است. همچنین مربع

 30هاي فضاي باز مترمربع است. حداقل متراژ ارزي براي غرفه 12سالن به صورت پیش ساخته یا خودساز هاي داخل حداقل متراژ ارزي براي غرفه -17

 مترمربع است.

مترمربع خواهد بود.  12مترمربع و براي بخش ارزي  12ریالی در داخل سالن براي بخش ریالی -هاي ارزيحداقل متراژ ارزي و ریالی براي غرفه -18

مترمربع خواهد  30مترمربع و براي بخش ارزي  30ریالی در فضاي باز براي بخش ریالی -هاي ارزيو ریالی براي غرفههمچنین حداقل متراژ ارزي 

 بود.

هاي خارجی که همه محصوالت آنان تولیدات خارج کشور است با هماهنگی با واحد بین الملل ستادبرگزاري انجام خواهد شد. جانمایی شرکت -19

اي دیگر هسالنهمچنین امکان قرار گیري در سته از متقاضیان قرار خواهد گرفت. اي در اختیار این داز قبل تعیین شده هايها و محلمعموالً سالن

 دسته از متقاضیان فراهم است. نیز براي این

  نیست. مجازین واگذاري غرفه به غیر و یا شراکت با سایر -20
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  شرایط مالی و اجاره بها

هاي نمایشگاهی هاي بین المللی ج.ا.ا محاسبه و اخذ خواهد شد. سالنشرکت نمایشگاه 1398نرخ مصوب سال هزینه اجاره بهاي غرف بر اساس  -1

ي متفاوت دارد. جدول تعرفه ها از طریق سامانه محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران داراي گرید هستند و بر اساس گرید هر سالن تعرفه

 در دسترس خواهد بود.  www.iranconfair.irنمایشگاهی اتاق تعاون ایران به نشانی 

ق غرفه فقط و فقط از طری ریالی هايمجري از پذیرش هر گونه چک به منظور تسویه حساب اجاره بها یا سایر موارد معذور است. پرداخت اجاره ب -2

ام اتاق این درگاه به حساب بانک ملی شعبه نمایشگاه به ن درگاه اینترنتی مشخص شده در پنل کاربري مشارکت کنندگان امکان پذیر خواهد بود.

 تعاون ایران متصل است. 

 پرداخت اجاره بهاي بخش ارزي بر اساس اعالم ستاد برگزاري خواهد بود.

اجاره بهاي غرفه فقط در مهلت مقرر شده امکان پذیر است و در صورتی که پرداخت اجاره بهاي غرفه در مهلت مقرر صورت نپذیرد، پرداخت  -3

 برگزارکننده بالفاصله نسبت به واگذاري غرفه به متقاضی دیگري اقدام خواهد کرد.

دارند باید مبلغی را به عنوان ضمانت عدم خسارت غرفه سازي در  اند و براي حضور در نمایشگاه قصد غرفه سازيمتقاضیانی که جانمایی شده -4

. این مبلغ بر اساس مقدار جانمایی (مساحت غرفه) متغییر است و در پیش )ضمانت حسن انجام کار(تحت عنوان  اختیار برگزار کننده قرار دهند

 از پایان نمایشگاه در اختیار برگزار کننده به امانت خواهد ماند. تا حداکثر یک ماه پسفاکتور قید می شود. این مبلغ 

ي مشارکت کننده است و برگزارکننده با پیمانکاران غرفه ساز بر عهده (حسن انجام کار) مسئولیت پرداخت ضمانت عدم خسارت غرفه سازي  -5

زار کننده هاي بین المللی به برگکه از سوي شرکت سهامی نمایشگاهطرف معامله نخواهد بود. بعد از پایان کار نمایشگاه بر اساس میزان خساراتی 

 شود، پس از کسر مبلغ خسارت (در صورت وجود) باقیمانده به متقاضی مسترد خواهد شد. اعالم می

شتباه اعالم کرده ه اباتجهیزات) را ب-بدون تجهیزات یا پیش ساخته-در صورتی که مشارکت کننده در هنگام ثبت نام درخواست نوع غرفه (خودساز -6

ها نوع غرفه خالف میل متقاضی باشد، باید قبل از پرداخت اینترنتی موضوع را مکتوب به برگزار کننده اطالع دهد باشد یا در زمان اعالم جانمایی

 تا اطالحات الزم صورت بگیرد.

وده و یک از وجوه پرداخت شده قابل استرداد نب باشد، هیچ دلیل تخلف از مقررات، برگزارکننده ناچار به تعطیل نمودن غرفه ايه در صورتیکه ب -7

 .واحد متخلف نمی تواند ادعایی در این خصوص مطرح نماید

- مایشگاهشرکت سهامی ن "ریالی-آیین نامه ارزي"بخشی ریالی، بر اساس -پرداخت اجاره بهاي غرفه به صورت ارزي(یورو) یا ریالی یا بخشی ارزي -8

ریالی ستاد برگزاري پس از بررسی و تطبیق مدارك با اظهارات -سالمی ایران معین خواهد شد. نظر کارشناسان ارزيهاي بین المللی جمهوري ا

از طریق سامانه نمایشگاهی ریالی -آیین نامه ارزيمتقاضی مالك عمل خواهد بود. لذا عواقب هرگونه اظهار خالف واقع متوجه متقاضی است. 

 در دسترس خواهد بود.  www.iranconfair.irاتاق تعاون ایران به نشانی 

ایش محصوالت م نمضمانت عدبراي طلب کند. این چک  ي بانکیچک تضمین شدهستاد برگزاري مجاز است در صورت تشخیص از متقاضی  -9

ارزي  يمبلغ آن، معادل ریالیِ اجاره بهاي غرفه با تعرفه شود کهدریافت می "ریالی-چک تضمین ارزي"و برندهاي خارجی و تحت عنوان 

  است. این چک تا پایان نمایشگاه نزد ستاد برگزاري خواهد ماند.

شگاه در ایام برگزاري نمای مشارکت کنندهي هاي بین المللی ج.ا.ا پس از بازدید از غرفهریالی شرکت سهامی نمایشگاه-نظر کارشناسان ارزي  -10

یین نوع اجاره بهاي غرفه (به صورت ارزي یا ریالی ) خواهد بود. لذا متقاضی باید کمال همکاري و صداقت را در هنگام ارائه مالك نهایی تع

 مدارك فیزیکی به کار بندد.

عیین شده تریالی ستاد برگزاري به صورت ریالی -ي مشارکت کننده (یا بخشی از آن) توسط کارشناسان ارزيدر صورتی که نوع اجاره بهاي غرفه -11

 تشخیص دهند (همه غرفه یا بخشی از آن را ارزي بدانند)هاي بین المللی ج.ا.ا خالف آن را ریالی شرکت سهامی نمایشگاه-باشد و کارشناسان ارزي
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برگزاري  دمالك؛ نظر کارشناسان نمایشگاه است و متقاضی موظف است اجاره بهاي غرفه را به صورت ارزي و بر اساس مقدار تعیین شده به ستا

. در غیر این صورت ستاد برگزاري از تخلیه کاالهاي نمایشگاهی مشارکت کننده پس از پایان نمایشگاه ممانعت به عمل آورده و کندپرداخت 

 مشارکت کننده را در لیست سیاه قرار خواهد داد. 

اه در غرفه ریالی نمایشگ-اظهار شده باشد و طبق نظر کارشناسان ارزي به صورت ریالی مشارکت کنندهمتراژ غرفه در صورتی که تمام  -12

 12ایی که براي مشارکت کننده لحاظ خواهد شد  حداقل متراژ ارزيبه نمایش در آمده باشد، در این صورت  محصول یا تبلیغ خارجی

 خواهد بود.مترمربع 

ا ه، اجاره بهاي غرفه بر اساس حداقلندرج در بخش ثبت نام و جانمایی باشدهاي مدر صورتی که متراژ واگذار شده به متقاضی کمتر از حداقل -13

 محاسبه و اخذ خواهد شد.

قید  ورکه در پیش فاکت ي ثبت نام بازدیدکنندگان و برق مصرفی اخذ خواهد شداز تمام مشارکت کنندگان عالوه بر اجاره بهاي غرفه، هزینه -14

هزینه ثبت نام بازدیدکنندگان به صورت ریالی و برق مصرفی براي بخش ریالی به صورت ریالی و براي بخش ارزي به صورت ارزي  .شودمی

 محاسبه خواهد شد.

اخذ  هزینه معمول اجاره بهاء غرفه محاسبه و %50هزینه کل متراژ طبقه دوم بر مبناي  به صورت دو طبقه (غُرَف خود ساز)، در صورت احداث غرفه  -15

ی ي دوم روي بخش ارزي یا روي بخش ریالی یا بخشبسته به این که طبقه -(بخش ارزي با تعرفه ارزي و بخش ریالی با تعرفه ریالی .خواهد شد

 روي قسمت ارزي و بخشی روي قسمت ریالی باشد.)

 درصد (دو برابر) افزایش دهد. 100ن غرف را تا سقف برگزار کننده مجاز است تعدادي از غُرَف را به عنوان غرفه ویژه واگذار و اجاره بهاي ای -16

وجهی که  لذا هرگونه ،شودصورت رسمی اعالم میه وجوه قانونی که شرکت کنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند از سوي برگزارکننده ب کلیه -17

اء ، باربر، نظافتچی و یا هر نام دیگري در ازصورت غیر متعارف از سوي افراد حاضر در محل برگزاري نمایشگاه تحت عنوان کارگر، نگهبانه ب

 خواهد بود. ي خدماتندارد و به صورت توافقی میان متقاضی و ارائه دهندهانجام کاري از شرکت کنندگان مطالبه شود ارتباطی با برگزارکننده 

رپایی ساخته برپا شده اند (تقریباً سه روز به بهاي پیش ي متقاضی به صورت پیش ساخته اعالم شده باشد و زمانی که غرفهدر صورتی که غرفه -18

 نمایشگاه) قصد غرفه سازي داشته باشد، در صورت اخذ مجوز غرفه سازي، ما به التفاوت هزینه اجاره بهاي غرفه به وي مسترد نخواهد شد.

ه صورت ي وي ب، غرفهنکندبه موقع اقدام در صورتی که مشارکت کننده غرفه خود را به صورت خودساز اعالم کند و براي اخذ مجوز غرفه سازي  -19

 پیش ساخته بنا خواهد شد و ما به التفاوت هزینه اجاره بهاي غرفه از وي اخذ خواهد شد.

ها، توسط امور مالی برگزارکننده صادر و در اختیار مشارکت فاکتور نهایی نمایشگاه پس از برگزاري نمایشگاه و اعالم تمام خسارات و هزینه -20

 رار خواهد گرفت.کنندگان ق

  شرایط انصراف و کاهش متراژ

روز قبل از برپایی نمایشگاه کلیه وجوه پرداختی به وي مسترد خواهد شد. زمان استرداد پس از پایان  30در صورت انصراف متقاضی تا حداقل  -١

 هاست.برگزاري نمایشگاه و همزمان با استرداد وجه الضمان

درصد از اجاره بهاي پرداختی بابت غرفه کسر و مابقی به  10روز قبل از برپایی نمایشگاه  15 تا 30در صورت انصراف متقاضی در بازه زمانی بین  -٢

 هاست.عالوه سایر وجوه به وي مسترد خواهد شد. زمان استرداد پس از پایان برگزاري نمایشگاه و همزمان با استرداد وجه الضمان

روز تا برپایی نمایشگاه هیچ مبلغی که بابت اجاره بهاي غرفه پرداخت شده مسترد نخواهد شد  15انصراف متقاضی در بازه زمانی کمتر از در صورت  -٣

 هاست.ولی سایر وجوه پرداختی به وي مسترد خواهد شد. زمان استرداد پس از پایان برگزاري نمایشگاه و همزمان با استرداد وجه الضمان

ات مطالعه پذیرفته خواهد بود. (قسمت مکاتب "انصراف از حضور در نمایشگاه"صراف مشارکت کننده فقط به صورت کتبی با موضوع درخواست ان -٤

 شود.)
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 در صورت انصراف مشارکت کننده در هر مقطع زمانی، برگزار کننده مجاز به واگذاري غرفه به سایر متقاضیان خواهد بود. -٥

همین بخش جانمایی شود و سپس قصد انصراف داشته باشد،  3و  2، 1هاي هاي زمانی مندرج در بندز بازهدر صورتی که متقاضی در هر یک ا -٦

 و اجاره بهاي خود را بپردازد روز مانده به نمایشگاه جانمایی شود 15تا   30ي زمانی مشمول شرایط همان بند خواهد شد. مثالً اگر متقاضی در بازه

 درصد از اجاره بهاي پرداختی از وي کسر و مابقی به عالوه سایر وجوه به وي مسترد خواهد شد. 10 و سپس قصد انصراف داشته باشد

در صورتی که مشارکت کننده قصد کاهش متراژ فضاي غرفه خود را دارد باید موضوع را به صورت کتبی به برگزار کننده اطالع دهد. در صورتی  -٧

 متضمن ضرر و زیان برگزار کننده باشد جبران ضرر و زیان ناشی از آن متوجه متقاضی است.اي است که به گونهکه درخواست کاهش متراژ 

هاي زمانی روز قبل از برپایی نمایشگاه میسر نباشد، بازه 30ها حداقل ها، در صورتی که اعالم جانماییبا توجه به متغییر بودن زمان اعالم جانمایی -٨

کرد به این معنا که پس از اعالم جانمایی در صورتی که متقاضی در مدت معین شده واریز وجه داشته  مندرج در بندهاي این بخش تغییر خواهند

روز به برپایی نمایشگاه باشد و  20باشد، بازه زمانی مشخصی براي انصراف وي در نظر گرفته خواهد شد. به عنوان مثال اگر زمان اعالم جانمایی 

درصد از پرداختی  10روز براي انصراف با شرط کسر  5روز براي انصراف با شرط استرداد کامل وجوه،  5 روز در نظر گرفته شود، 3مهلت پرداخت 

 روز براي انصراف با شرط عدم استرداد وجوه در نظر گرفته خواهد شد. 7و استرداد مابقی و 

  عدم واریز وجه در موعد مقرر توسط متقاضی به منزله انصراف تلقی خواهد شد. -٩

  ان، غرفه آرایی و غرفه سازیشرایط چیدم

 اند.غرفه سازي فقط مختص مشارکت کنندگانی است که درخواست خود را به صورت غرفه خودساز یا بدون تجهیزات ارائه کرده -1

واهد شد. خی با ابعاد معین و عالمت گذاري شده به متضاي تحویل داده زمینقطعه  تجهیزات در کف سالن یا فضاي باز به صورتغرفه هاي بدون  -2

 است.  متقاضیتأمین تمامی وسایل ساخت و دکوراسیون و نیز تجهیزات داخل غرفه بر عهده  لذا

توسط پیمانکاران غرفه ساز داراي گرید معرفی شده در سایت  فقطغرفه سازي هاي بین المللی ج.ا.ا طبق قانون  مصوب شرکت سهامی نمایشگاه -3

 ا.ا امکان پذیر است.هاي بین المللی ج.شرکت سهامی نمایشگاه

 یمایشگاهنو مهندسی شرکت سهامی هاي معاونت فنی با توجه به دستورالعملغرفه سازي بدون اخذ مجوز غرفه سازي به هیچ عنوان میسر نیست.  -4

یمانکاران سازي فقط توسط پهاي گذشته) رأساً نمی تواند اقدام به غرفه سازي نماید و الزاماً غرفه ، مشارکت کننده (بر خالف سالج.ا.ابین المللی 

ن موضوع تواند خالف ایلذا برگزار کننده به هیچ عنوان نمی هاي بین المللی (داراي گرید) امکان پذیر استمورد تأیید شرکت سهامی نمایشگاه

 .رفتار کند

 نمایشگاهی اتاق تعاون ایران اعالم خواهد شد.قوانین و مقرارت غرفه سازي، مدارك مورد نیاز، شرایط، زمان و محل ارائه اسناد از طریق سامانه  -5

ي در نظر هایی که براي کف سازها و پروفیلهایی که در فضاي باز استقرار خواهند یافت، ملزم به کف سازي حداقلی بوده و باید زیر ستونغرفه -6

یبی وارد ند تا به سطح آسفالت محوطه نمایشگاه آسگیرند صفحه گذاري کنهاي نمایشگاهی که روي آسفالت قرار میشوند یا سایر المانگرفته می

سازي مشارکت کننده را بگیرد یا در صورت اجازه ادامه نشود. در صورت عدم رعایت این موضوعات برگزارکننده مجاز است جلوي فعالیت غرفه

ارکت ي دیگري) بر عهده مشیا هر مسئله کار، خرابی و خسارات ناشی از مرطوب شدن تجهیزات غرفه (به دلیل بارندگی یا آبیاري فضاي سبز

 کننده خواهد بود و هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

ها اکیداً ممنوع است و در صورت عدم رعایت موضوع برابر مقررات ورود هر نوع خودرو (منهاي جرثقیل و لیفتراك داراي مجوز) به داخل سالن -7

 نمایشگاه جریمه اخذ خواهد شد.

رت ریالی) ممنوع است و در صو-اند، نمایش و قرار دادن هر گونه تبلیغ و محصول خارجی (طبق آیین نامه ارزيیی که ریالی تعیین شدههادر غرفه -8

هاي بین المللی ج.ا.ا مالك عمل خواهد بود و مشارکت کننده موظف است طبق نظر ریالی شرکت سهامی نمایشگاه-تخلف نظر کارشناسان ارزي

 ه غرفه را بر اساس متراژ تعیین شده با تعرفه ارزي به برگزار کننده پرداخت کند.کارشناسان هزین
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اي باشد که محصوالت، خدمات و اقالم تبلیغاتی خارجی دقیقاً در فضاي ریالی باید به گونه-هاي ارزينحوه نمایش و چیدمان محصوالت در غرفه -9

یده چمشخص شده در نقشه جانمایی جاي بگیرند. یعنی این محصوالت و اقالم تبلیغاتی باید به تفکیک از بخش محصوالت و اقالم تبلیغاتی داخلی 

 .ده باشدشوند و به طور کلی بخش ارزي از بخش ریالی غرفه به طور مشخص تفکیک ش

قرارگیريِ محصوالت و اقالم تبلیغاتی خارجی به هر شکلی و به هر میزانی (حتی به اندازه یک کارت ویزیت) در بخش ریالی ممنوع است و در  -10

ریالی نمایشگاه در خصوص افزایش متراژ بخش ارزي مالك عمل خواهد بود. بدیهی است مشارکت کننده -صورت تخلف، نظر کارشناسان ارزي

 ین حالت باید اجاره بهاي متراژ افزوده شده را با تعرفه ارزي به برگزار کننده تمام و کمال بپردازد. در ا

ریالی بخش ارزي و ریالی باید به طور کامل از یکدیگر تفکیک شوند و در طراحی طوري عمل شود که معبر عبوري بین این -هاي ارزيدر غرفه -11

نین تبلیغات نصب شده در بخش ارزي در بخش ریالی غرفه قابل مشاهده نباشند. توجه شود که وي آي دو بخش در غرفه وجود نداشته باشد. همچ

 پی هر بخش باید به طور کامالً مستقل و مجزا در نظر گرفته شود.

ه ي وي ب، غرفهدر صورتی که مشارکت کننده غرفه خود را به صورت خودساز اعالم کند و براي اخذ مجوز غرفه سازي به موقع اقدام ننماید -12

 صورت پیش ساخته بنا خواهد شد.

اشته قصد غرفه سازي دو پس از پایان مهلت دریافت مجوز غرفه سازي ي متقاضی به صورت پیش ساخته اعالم شده باشد در صورتی که غرفه -13

 غرفه سازي به وي داده نخواهد شد. باشد، مجوز

 هماهنگی و تناسب غرف را از بین ببرد ممنوع خواهد بود.هر گونه تغییر در ظاهر غرف پیش ساخته که هارمونی،  -14

اي خودساز) همشارکت کنندگان در غرف پیش ساخته حق تغییر در کف غرفه را بدون اخذ مجوز از ستاد برگزاري (از مسئولین تأیید طرح غرفه -15

 هر شکلی.نخواهند داشت، چه این تغییر شامل تغییر موکت غرفه باشد و چه ایجاد کف براي غرفه به 

احتمالی  يهاي پیش ساخته به هیچ عنوان حق دستکاري در ساختار برق کشی غرفه را ندارند، مسئولیت هر گونه حادثهمشارکت کنندگان در غرفه -16

خیص تشي مشارکت کننده خواهد بود و در صورت مشاهده عالوه بر جریمه، بنا به در حین دستکاري یا عواقب پس از آن به طور کامل بر عهده

ی شکارشناسان مجري مجاز است از ادامه فعالیت مشارکت کننده در نمایشگاه جلوگیري به عمل آورد. در صورت نیاز به تغییرات در ساختار برق ک

 .غرفه کافی است موضوع را با مدیر سالن در میان گذاشته تا پیمانکاران مجاز برق کشی غرفه براي اصالح یا تغییرات در غرفه حاضر شوند

 مدار پریز تک فاز نباید بیش از هشت پریز (انشعاب ) در غرفه را تغذیه کند. -17

ست با توجه . بدیهی اغرفه سازان خود گوشزد نمایدتمامی ضوابط و دستورالعمل هاي فنی مربوط به ساخت و ساز غرفه را به  مشارکت کننده باید -18

غرفه ساز ندارد، لذا در صورت وارد شدن خسارت به تأسیسات و تجهیزات سالن از  به اینکه برگزارکننده هیچگونه ارتباط حقوقی با پیمانکاران

 مسئولیت هر آسیبی متوجه مشارکت کننده خواهد بود.ضوابط و مقررات جاري توسط وي،  عدم رعایتسوي غرفه ساز یا 

ازي ه تجهیز (تهیه لوازم و یا اسپیس فریم) و یا غرفه سهاي موجود در فضاي باز بدون تجهیزات بوده و مشارکت کننده باید خود نسبت بي غرفههمه -19

ر غرف فضاي ها، دها نیازمند اخذ مجوز غرفه سازي است. حداکثر ارتفاع پیشانی نویسی غرفهبراي آن ها اقدام نماید. بدیهی است برپایی این غرفه

خواهد شد. (فقط درج نام و لوگوي مشارکت کننده در متر است که در صورت عدم رعایت موضوع، مشارکت کننده جریمه  1باز نمایشگاهی 

 باشد.)پیشانی نویسی غرفه مجاز می

ي اریختن مصالح اضافی و نخاله در فضاي باز اطراف سالن اکیداً ممنوع است. زباله هاي کوچک فقط در سطلهاي زباله بیرون از سالن و نخاله ه -20

دم رعایت د. درصورت عنو مانند اینها باید حتماً به خارج از محوطه نمایشگاه انتقال یاب بزرگ مانند تکه هاي چوب و نئوپان، سنگ، قطعات فلزي

 .خواهد شد مقرر نمایشگاهی متخلف مشمول جریمه مشارکت کنندهگزارش مدیران سالن یا اداره خدمات، و این نکته 

هیه کابل برق ، لذا ضروري است نسبت به تشودمیتأمین  یا فضاي باز انشعاب برق فقط تا محل نزدیکترین پست برق سالنخودساز، براي غرفه هاي  -21

و دیگر ملزومات مورد  انو کلید محافظ ج کلید مینیاتوري، فیوزتابلو برق،  يکابل کشی تا نزدیکترین پست برق و همچنین تهیه براي به متراژ الزم

 .شوداقدام  نیاز
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ان توسط افراد غیر متخصص و غیر مسئول و بدون مجوز (مجوز غرفه سازي)  اکیداً ممنوع است بهره برداري از تأسیسات مکانیکی و برقی ساختم -22

ي این موارد از ادامه فعالیت مشارکت کننده در هر مقطعی از زمان جلوگیري به عمل خواهد آمد و در این حالت در صورت و در صورت مشاهده

متوجه مشارکت کننده خواهد بود. بنابراین ضروري است مشارکت کننده بر فعالیت غرفه  اي تمامی تبعات کیفري و قانونیبروز هر گونه حادثه

رق هاي نصب و راه اندازي سیستم بسازي یا غرفه آرایی و چیدمان غرفه خود نظارت کامل، دقیق و جامع داشته باشد. (کلیه کارشناسان و کاردان

اي نیرو و هو مدرك معتبر از مراکز مصوب سازمان نظام مهندسی استان تهران و وزاتخانه و تجهیزات الکتریکی معرفی شده باید داراي گواهینامه

 مسکن و شهرسازي با تاریخ معتبر باشند.)

چوب و  ،ها، ضروري است که قسمتهاي پشت سازه ها به ویژه نئوپانهاي همجوار آن استي در دست ساخت بیشتر از غرفهچنان چه ارتفاع غرفه -23

 . ضمناً روي قسمتهاينشودتا موجب بد منظره شدن غرفه هاي مجاور  پوشش داده شوندیا با دکور مناسب شوند نی، رنگ آمیزي بکه هاي آهش

 .پشت کار که مشرف به حریم غرفه هاي مجاور می باشد نوشتن تبلیغات یا نام شرکت مجاز نخواهد بود

محل غرفه خود هستند. جدول حداکثر ارتفاع مجاز غرفه سازي از طریق سامانه  مشارکت کنندگان ملزم به رعایت حداکثر ارتفاع غرفه سازي در -24

 نمایشگاهی اتاق تعاون ایران در دسترس است.

 هایی که توسط برگزار کننده برپا خواهند شد (منظور غرفه هاي پیش ساخته یا با تجهیزات)، یک روز قبل از برگزاري نمایشگاه براي چیدمانغرفه -25

 د گرفت.نر اختیار مشارکت کنندگان قرار خواهو غرفه آرایی د

 د. تجهیزات متعارف شامل پانل بندي اطراف، موکت کف، پیشانینگیرقرار می متقاضیانبا تجهیزات متعارف در اختیار ، غرفه هاي پیش ساخته -26

مترمربع افزایش متراژ یک صندلی و به  6ء هر به ازا .استمترمربع  12عدد صندلی به ازاء هر  2عدد میز و  1نویسی، یک عدد پریز برق، روشنایی 

 ها متفاوت است.مترمربع افزایش متراژ یک میز اضافه خواهد شد. معموالً رنگ موکت کف غرف با رنگ موکت کف سالن 12ازاء هر 

توسط هر یک از  و ...) (سوراخ کردن، چسباندن استیکر، رنگ زدن هاي پیش ساختهوارد آوردن خسارت به هر یک از اجزاء و تجهیزات غرفه -27

ه متقاضی است. مبلغ خسارت بر اساس تعرفه ، جبران خسارات بر عهدشارکت کننده ممنوع است و در صورت اقدام به این اعمالافراد مربوط به م

 .مقرر نمایشگاهی مشخص خواهد شد

خ کردن کف یا دیوار براي نصب پایه یا هر چیز دیگري، ي نمایشگاه (سوراها یا محوطهوارد آوردن خسارت به هر یک از اجزاء و تجهیزات سالن -28

دادن بار روي  هاي نمایشگاهی، قراربه هر طریقی، بستن طناب به درختان براي مهار المان ، از بین بردن فضاي سبز، چسباندن استیکرپاشیدن رنگ

، شکستن سازه ها و نظایر آن) توسط پرسنل مشارکت کننده (غرفه ساز، غرفه دار و سایر عوامل مربوط به مشارکت کننده) ممنوع است و هاچمن

 .بر اساس تعرفه مقرر نمایشگاهی مشخص خواهد شد، جبران خسارات بر عهده متقاضی است. مبلغ خسارت بروزدر صورت 

ها ،... و شیشه هاي سالن یا فضاي باز نمایشگاه ممنوع است. قراردادن هر نوع تبلیغات در دیوارها، ستونچسباندن هر نوع استیکر یا کاغذ روي  -29

 خارج از حریم غرفه به هر شکلی ممنوع است (مثال آویزان کردن بنر از سقف سالن) و در صورت تخلف از موارد این بند عالوه بر جمع آوري و

 ط مشارکت کننده، جریمه مقرر نمایشگاهی اخذ خواهد شد.بر طرف کردن ضایعات ناشی از آن توس

ها (سر در سالن یا لیست مشارکت کنندگان) ممنوع است و در صورت تخلف جریمه مقرر چسباندن هر نوع تبلیغات روي بنرهاي ورودي سالن -30

 نمایشگاهی اخذ خواهد شد.

هرگونه ست لذا ا و کارهاي نهایی و تکمیلی در نظر گرفته شده ، غرفه آراییداخلی تزئین، با توجه به اینکه روز آخر قبل از افتتاح فقط براي چیدمان -31

اي هاقداماتی که موجب پراکنده شدن گرد و خاك و سرایت آنها به غرفه کالًو ، رنگ کاري، برق کاري و جوشکاري برشکاري، سمباده زنی 

 .استمنوع م باشد اعتراض سایر غرفه داران را به همراه داشته شود ومجاور 

 روز قبل از برپایی نمایشگاه است. 4زمان شروع غرفه سازي حداقل  -32

 شود.)براي چیدمان و غرفه آرایی در نظر گرفته می روز مانده به افتتاح نمایشگاه 1 خواهد بود. ( روز 3مهلت غرفه سازي حداقل  -33

 روز قبل از برپایی نمایشگاه است. 1زمان شروع چیدمان محصوالت و کاالهاي نمایشگاهی و غرفه آرایی  -34
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خروج به طور دقیق از طریق سامانه نمایشگاهی اتاق تعاون ایران به -شرایط و نحوه ورود ،تمامی موارد فوق و تغییرات احتمالی برنامه زمانبندي -35

 هستند. و شرایط اطالع مشارکت کنندگان خواهد رسید و مشارکت کنندگان ملزم به رعایت برنامه زمانبدي

صرفی (نیازمند استفاده از جرثقیل در سالن) یا با توان م مرتفع، حجیم، ماشین آالت سنگین ی که متقاضی قصد دارددر صورتپس از اعالم جانمایی،  -36

هاي الزم ماهنگی، باید موضوع را به صورت کتبی به ستاد برگزاري اعالم نماید تا هفاز با آمپر باال) را در غرفه خود ارائه دهد 3زیاد (نیازمند برق 

 براي اخذ مجوز انجام شود.

کند. مشارکت کننده ملزم است در صورت مغایرت متراژ واگذار را اندازه گیري  غرفه، متراژ آن گرفتن پس از تحویلمشارکت کننده  ملزم است  -37

فاکتور  تر بودن متراژ غرفه از متراژ مندرج در پیش شده با متراژ مندرج در پیش فاکتور موضوع را سریعاً به برگزار کننده اعالم نماید. ادعاي پایین

رج در پیش دتنها تا یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه قابل بررسی و پذیرش  است. در صورتی که ستاد برگزاري از باالتر بودن متراژ غرفه از متراژ من

 وه بر این که مشارکت کننده ملزم به پرداخت ما به التفاوتمطلع شود در حالی که مشارکت کننده این وضع را گزارش نکرده باشد، عالفاکتور 

 است، ملزم به پرداخت جریمه نقدي خواهد شد.

ید و از حریم غرفه تجاوز نما به صورت اجتناب ناپذیر حجم یا ابعاد کاال یا ماشین آالت نمایشیدر صورتی که رعایت حریم غرفه الزامی است.  -38

در صورتی که کارشناسان فضاي اشغال شده را به عنوان متراژ غرفه لحاظ کنند، مشارکت کننده موظف است قبل از پایان نمایشگاه نسبت به 

 خواهد شد. طبق تعرفه مقرر نمایشگاهی جریمه اخذپرداخت اجاره بهاي آن به برگزار کننده اقدام نماید. همچنین در صورت تشخیص 

به هر ( حتی چند سانتیمتر تجاوز به فضاي راهروها (در صورتی که اجتناب پذیر است)ها خارج از حریم قانونی غرفه قراردادن کاالها یا دستگاه -39

منجر  شخیصتجریمه و در صورت  پرداخت حتی فضاهاي خالی و غیرقابل استفاده، مشمول و یا فضاي پشت غرفه ها طریقی حتی در ارتفاع باال)

 .به تعطیلی غرفه خواهد شد

 ها نیازمند استفاده از لیفتراك، جرثقیل و امثالهم استهاي نمایشگاهی سنگین و حجیم در غرفه که جابجایی آناستفاده از ماشین آالت و نمونه -40

ور است چرا که عملیات ساخت ساز و ها مقدساعت پس از زمان اولین روز بازگشایی سالن 24ها و حداکثر تا فقط به محض بازگشایی سالن

در صورتی که مشارکت کننده پس از مهلت مطرح  ها خواهند شد.ها و نظایر آن مانع از ورود ماشین آالت جابجاي بار به داخل سالنایجاد غرفه

ي ها به داخل سالن برای این نمونهشده قصد آوردن نمونه ها یا ماشین آالت سنگین و حجیم خود را داشته باشد و مسیر مورد نیاز براي جابجای

لیفتراك به قدر کفایت آزاد نباشد از ورود آن به داخل سالن جلوگیري به عمل خواهد آمد. در صورتی که فرآیند جابجایی مستلزم تخریب با 

ه خسارات احتمالی وارد شده ب هاي مربوط بر عهده مشارکت کننده خواهد بود همچنین جبرانبازکردن برخی غرفه ها باشد، پرداخت کلیه هزینه

 سایر غرف، موکت سالن، تجهیزات سالن و ... در این فرآیند بر عهده متقاضی خواهد بود.

در غرفه با راهنمایی مدیر سالن به پیمانکار /پیمانکارن مربوط مراجعه کنید. بدیهی است پرداخت وسایل یا تجهیزات اضافی  نیاز بهدر صورت  -41

 ي متقاضی است.تجهیزات اضافی بر عهدههزینه مربوط به 

هاي گاز به خصوص گازهاي اشتعال ورود کپسول است. استفاده یا نگهداري مواد آتش زا و کارتنهاي خالی در داخل سالن و پشت پانلها ممنوع -42

هاي فسیلی یا هر نوع که از سوختهایی ها به سالن جلوگیري به عمل خواهد آمد. به طور کلی دستگاهزا به داخل سالن ممنوع و از ورود آن

 کنند باید با مخزن سوخت خالی در محل غرفه قرار گیرند.سوخت قابل اشتعالی استفاده می

 استعمال دخانیات در داخل سالن و غرفه به خصوص در ایام برپایی نمایشگاه به طور کلی ممنوع است. -43

سالن که  در داخل ات این چنیناقدام اشتعال می باشند هرگونه جوشکاري، برشکاري و با توجه به اینکه اکثر کاالها و لوازم داخل غرفه ها قابل -44

صورت آماده شده و صرفاً جهت مونتاژ به ه وسایل دکوراسیون غرفه خود را ب حتی المقدور خودداري نموده و منجر شونداحتمال بروز حریق را 

 منتقل کنید. داخل سالن
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  و خدمات شرایط ارائه محصوالت

 وندشاقالم تبلیغی و چاپی از جمله بروشور، کاتالوگ، عکس، پوستر، سی دي و غیره که در نظر است در محل غرفه توزیع  ،محصوالتو  کاالها -1

 .دند نباید با معیارهاي اسالمی مغایر باشنیا در معرض نمایش قرار گیر

باید گواهی نمایندگی خود را که به تأیید شرکت هستند ه دار را عهد یا داخلی شرکتهایی که نمایندگی انحصاري یک یا چند شرکت خارجی -2

ایر سدر صورت ارائه همان کاال توسط ، در غیر اینصورت تسلیم کنند.به برگزارکننده  ارائه مداركخارجی رسیده به هنگام داخلی یا اصلی 

 .شداعتراضی از سوي شرکت نماینده پذیرفته نخواهد  مشارکت کنندگان

ومحصوالتی که از سوي اداره استاندارد مشمول استاندارد اجباري  گواهی استاندارد در زمان عرضه محصول در غرفه براي کاالهاهمراه داشتن  -3

 (شیرآالت، لوله و اتصاالت و تأسیسات و ...). هستند الزامی است

مات تنها مجاز به بازاریابی کاال یا خدت کنندگان مشارک. استدر محل غرفه و در ایام برپایی نمایشگاه ممنوع  و خدمات فروش مستقیم کاال ها -4

 خود هستند.در محل فروشگاه یا شرکت  محصول یا خدماتخود در محل نمایشگاه و تحویل 

 تدر صورتی که کاال یا اقالم تبلیغاتی عرضه شده در غرفه در انحصار شرکت معینی باشند و مشارکت کننده بدون داشتن گواهی یا نامه از شرک -5

ت خود تواند به فعالیها کند و نماینده انحصاري محصول به این موضوع اعتراض داشته باشد آنگاه در صورت مصالحه میاقدام به ارائه آناصلی 

 در مدت نمایشگاه ادامه دهد در غیر اینصورت مجري حق تعطیل نمودن غرفه را خواهد داشت.

 ع است و در صورت اقدام به این کار، مشارکت کننده جریمه نقدي خواهد شد.هاي فضاي باز ممنوهاي بیرونی غرفهتبلیغات بر دیواره -6

خارج از غرفه و در فضاي باز نمایشگاه ممنوع است و مشارکت کننده و تبلیغ به هر نوعی پخش هر گونه آگهی، تیزر، بروشور، مجله و نظایر آن  -7

 ي غرفه خود خواهد بود.تنها مجاز به توزیع این موارد در محدوده

ا و ههاي الکتریکی ممنوع است. پس از پلمپ سالن برق سالن قطع و کلیه دستگاه) براي فعال نگاه داشتن دستگاهUPSاستفاده از یو پی اس ( -8

 ابزارآالت الکتریکی باید خاموش باشند.

 جا کرد.ها را جابتوان آنبودن از برق می باشند و فقط موقع قطع "روشن بودن"هاي هاي نمایشی باید مجهز به ابزار بی خطر و عالمتکلیه ماشین -9

 هایی که در حال کار هستند باید در مکانی امن ، دور از دسترس بازدید کنندگان قرار داده شوند.ها و ماشیندستگاه -10

 هاي نمایشی باید فقط در غرفه و توسط افراد کاردان به کار انداخته شوند. ها یا ماشیندستگاه -11

ل ایجاد کند و هاي اختالاي باشد که در کار سایر غرفهشود، میزان بلندي صدا نباید به گونهاز سیستم صوتی استفاده می در صورتی که در غرفه -12

ي مشارکت کننده قابل شنیدن باشد. در صورت عدم رعایت این اي باشد که فقط در غرفهسبب مزاحمت شود. میزان بلندي صدا باید به گونه

 ز است نسبت به تعطیلی غرفه اقدام نماید.موضوع برگزار کننده مجا

استفاده از هر نوع بلند گو که موجب مزاحمت براي سایر مشارکت کنندگان باشد یا سبب ازدحام بیش از حد بازدید کننده یا مختل شدن نظم  -13

 سالن و تردد در سالن شود، ممنوع است و در صورت مشاهده جمع آوري خواهد شد.

هاي پر سر و صدا که موجب اختالل و ناراحتی در نمایشگاه شوند، مشارکت ها و دستگاهکاالهایی نمایشگاهی نظیر ماشیندر صورت استفاده از  -14

  اي با فواصل زمانی معین فعال نماید.  دقیقه 5ها را در هر یک ساعت در سه نوبت کننده مجاز است این دستگاه

  شرایط حضور در غرفه

 .براي تمامی شرکت کنندگان و غرفه داران الزامی می باشدرعایت ضوابط و شئون اسالمی  -1

 .هستندغرفه داران ملزم به حضور دائمی و فعال در محل غرفه در ساعات برپایی نمایشگاه و پاسخگویی به مراجعین  -2

 . یستندتا آخرین لحظه برپایی نمایشگاه در پایان روز آخر مجاز به ترك یا تخلیه غرفه خود ن مشارکت کنندگان -3
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 . براي مسئولین هر غرفه کارت شناسایی صادر خواهد شد و الصاق آن در تمام مدت حضور در نمایشگاه الزامی است -4

هاي مجاور، واستفاده از شمع ها (تزئینی یا غیر تزئینی) و نظایر آن که احتمال روشن ماندن در زمان بسته بودن سالن را دارند، ریختن زباله در راهر -5

اي خارج از حریم غرفه که در شرایط اضطراري باعث هاي بال استفاده ممنوع است، همچنین قرار دادن هر نوع وسیلهمحل ها یادر پشت پانل

اختالل شود ممنوع است. از قرار دادن اشیاء به خصوص بطرهاي حاوي مایعات باالي تابلوهاي برق، مرکز کنترل اعالم حریق و سایر تجهیزات 

 دیوارهاي سالن بپرهیزید.ها یا نصب شده روي ستون

ریالی از حضور افراد غیر ایرانی(به عنوان غرفه دار) در بخش ریالی به شدت پرهیز شود و این افراد به هیچ عنوان براي انجام -هاي ارزيدر غرفه -6

  مذاکرات یا هر فعالیت دیگري در بخش ریالی حضور پیدا نکنند.

  و ایمنی حراستحفاظت، 

در هر  . پس از خاتمه کار نمایشگاهعهده مشارکت کننده استمسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعات برپایی نمایشگاه بر  -1

گاه برعهده انتظامات نمایش از لحظه پلمپ سالن تا بازگشایی آن هامسئولیت حراست از غرفه شوند.ها تخلیه و درهاي ورودي پلمپ میسالن روز

ها در محل سالن حضور یابند. هرگونه عواقب سالن درقبل از باز شدن  ساعت یکحداقل  لذا الزم است مسئولین غرفه ها هر روز .اهد بودخو

معموالً یک ساعت قبل از شروع بازدید عمومی، براي حضور مشارکت ها سالنمشارکت کننده  خواهد بود. ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده 

 شوند.ها فک پلمپ و بازگشایی میر غرفهکنندگان د

استفاده  ندي نمایشگاه هستتوانند از نگهبانان شب که مورد تأیید مجموعهمشارکت کنندگانی که در فضاي باز غرفه دارند، در صورت تمایل می -2

م غرفه ب مورد استفاده قرار دهند(چه در ایانمایند یا یک نفر را به عنوان نگهبان با رعایت ضوابط و مقررات حراست فیزیکی به عنوان نگهبان ش

 يسازي، چه در ایام برپایی نمایشگاه). در غیر اینصورت مسئولیت فقدان وسائل درون غرفه یا خسارت به اشیاء و وسائل درون غرفه بر عهده

 مشارکت کننده خواهد بود. 

ازدحام جمعیت در مکان غرفه است مشارکت کننده باید موضوع را به در صورت تمایل به برگزاري مسابقه، قرعه کشی و نظایر آن که سبب  -3

 اطالع برگزار کننده برساند تا مجوزهاي الزم از واحد حراست، روابط عمومی و امور بین الملل نمایشگاه اخذ شود.

ان در محل غرفه الزامی است، برعهده ي داخل غرفه ها در ساعات دایر بودن نمایشگاه که حضور غرفه دارهامسئولیت مفقود شدن وسایل یا کاال -4

 مشارکت کننده است.

 دهید اطالعنگهبان سالن و  را سریعاً به مدیرسالني داخل غرفه و یا بروز حادثه اي در محل غرفه، مراتب هادر صورت مفقود شدن وسایل یا کاال -5

نمایش اقالم  درصورت ي مشارکت کننده است.عهدهبر  عموضو. پیگیري این شودتا با حضور نماینده حراست نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام 

یان اارزشمند و گران قیمت که سبک و کم حجم بوده و امکان به سرقت رفتن آنها وجود دارد، توصیه می شود اینگونه اقالم را هر روز به هنگام پ

 بیاورید.یافتن ساعت کار نمایشگاه با خود خارج نموده وروز بعد مجدداً به همراه 

برگه  ذر ایام آماده سازي سالن و غرفه سازي (تا قبل از افتتاح نمایشگاه) خروج هر گونه وسایل، تجهیزات، لوازم غرفه سازي و...... مستلزم اخد -6

 برسد. و سپس ستاد برگزاري به تأیید و امضاء مدیر سالن ابتدا . برگه خروج بایداستخروج از مدیر سالن 

هاي فرار و در تمام مراحل حضور در نمایشگاه الزامی است. همچنین شایسته است متقاضیان با راه HSEEهاي دستورالعملرعایت اصول ایمنی و  -7

 ها و نمایشگاه آشنا باشند.درهاي خروج اضطراري سالن

ننده کته باشد. بنابراین مشارکتکیوگرمی اطفاء حریق (داراي اعتبار شارژ تا پایان نمایشگاه) وجود داش 3در هر غرفه باید حداقل یک کپسول  -8

 باید نسبت به تهیه کپسول آتش نشانی اقدام نماید.
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هاي زمانی فعالیت غرفه سازي از طریق ستاد برگزاري اعالم خواهد شد (زمان بازگشایی و پلمپ در ایام آماده سازي سالن و غرفه سازي، بازه -9

شوند لذا حضور افراد از لحظه بازگشایی سالن تا لحظه پلمپ آن براي حفاظت و حراست میها تمدید ها). با توجه به این که گاهی این زمانسالن

 ي خود الزامی است و در غیر این صورت مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود.از غرفه

ر یشوند تمامی غرفه داران باید به منظوتخلیه و خروج کاالها و تجهیزات غرفه بازگشایی مها براي پس از خاتمه نمایشگاه و از زمانی که سالن -10

جلوگیري از سرقت یا آسیب رسیدن به تجهیزات غرفه یا کاالها در محل غرفه خود حاضر باشند. حتی در صورتیکه شرکتی آمادگی خروج 

داخل غرفه بگمارد. لذا پس کاالهاي خود را بالفاصله پس از باز شدن سالن ندارد، ضروري است فردي را به منظور مراقبت از کاالهاي خود در 

، مسئولیت حفاظت و نگهداري کاالها و تجهیزات در مقابل سرقت یا آسیب، مستقیماً بر عهده صاحبان براي تخلیه و تخریباز بازگشایی سالنها 

 .کاال خواهد بود

  شرایط تخریب و جمع آوری غرفه

 سبت بهنپایان نمایشگاه بر اساس مهلت مقرري که از سوي برگزارکننده اعالم خواهد شد  پس از موظفند که غرفه سازي دارندشرکت کنندگانی  -1

 کنند. تخریب وسایل دکوري و تخلیه بقایاي آن اقدام  خارج کردن کاالهاي نمایشگاهی،

ام کند، مجري رأساً اقدهاي خودساز است) در مهلت مقرر اقدام ناي نسبت به تخلیه و تخریب(تخریب فقط مختص غرفهدر صورتی که غرفه -2

 نموده و اوالً بقایاي تخریب و تخلیه را به عنوان ضایعات تلقی کرده و ثانیاً هزینه هاي مترتب را از مشارکت کننده اخذ خواهد کرد.

امل طور که ... ب غرفه، ساخت و ساز، اجاره تجهیزات اضافه، هزینه برق اضافی و يکنندگان اعم از اجاره بهاهاي مشارکت شرکتچنانچه هزینه -3

و حق هرگونه پیگیري قانونی براي برگزارکننده محفوظ خواهد  نیستندداران مجاز به تخلیه غرفه و خروج کاالهاي خود پرداخت نشده باشد غرفه

 .بود

هاي پیش ساخته در هنگام تخلیه و جمع آوري ممنوع است و در صورت وارد آمدن وارد آوردن خسارت به هر یک از اجزاء و تجهیزات غرفه -4

 تعرفه مقرر نمایشگاهی محاسبه خواهد شد.خسارت، جبران آن بر عهده متقاضی خاطی است. مبلغ خسارت طبق 

ها ممنوع است و در صورت بروز ریب غرفهي نمایشگاه در هنگام تخلیه و تخها یا محوطهوارد آوردن خسارت به هر یک از اجزاء و تجهیزات سالن -5

 تعرفه مقرر نمایشگاهی محاسبه خواهد شد.مبلغ خسارت طبق خسارت، جبران آن بر عهده متقاضی خاطی است. 

ین موارد اي نمایشگاه نیستند و تمام ها یا محوطهها در سالنهاي حاصل از تخریب و تخلیه غرفهمشارکت کننده مجاز به رها کردن ضایعات و نخاله -6

اي هباید به طور کامل از سطح نمایشگاه زدوده شوند. در صورت عدم رعایت این مسئله، مشارکت کننده عالوه بر این که جریمه خواهد شد، هزینه

 ها به خارج از نمایشگاه از مشارکت کننده اخذ خواهد شد. ناشی از جمع آوري و انتقال این ضایعات و نخاله

  .دبه پایان برس باید در مهلت مقررو  شودمیآغاز بر اساس برنامه زمانی اعالم شده از سوي برگزارکننده  غرفه ها یب عملیات تخلیه و تخر -7

  خدمات، اطالع رسانی و تبلیغات

 http://www.iranconfair.ir تنها مجراي رسمی اطالع رسانی در خصوص نمایشگاه سامانه رسمی امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران به نشانی  -1

 ها و نکات مندرج در این سایت مبناي برگزاري نمایشگاه قرار خواهند گرفت.خواهد بود. کلیه اطالعیه

 ر مشارکت کنندگان قرار دهد.شود اطالعات الزم و کافی را فقط و فقط از طریق سامانه نمایشگاهی خود در اختیابرگزار کننده متعهد می -2

واهد خدر صورت لزوم برگزار کننده از طریق برقراري تماس تلفنی با مدیرعامل یا نماینده تام االختیار نکات ضروري را به اطالع مشارکت کننده  -3

 ي مشارکت کننده خواهد بود.رساند. لذا مسئولیت عدم پاسخگویی در مواقع الزم بر عهده
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رکت کنندگان و شرح کاال و فعالیت آنها در کتاب رسمی نمایشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی برعهده برگزارکننده بوده درج نام و مشخصات ش -4

نندگان کلیه شرکت ک یک نسخه از کتاب پس از چاپ رایگان در اختیار مشارکت کننده قرار خواهد گرفت. و بصورت رایگان انجام خواهد شد.

ر ثبت نام د اطالعات و مشخصات خود به هر دو زبان فارسی و انگلیسی و کامل اي پربار و مفید ملزم به ارائه به موقعبه منظور گردآوري مجموعه 

 .هستند اینترنتی

و نظافت داخل غرفه ها به عهده غرفه داران  پیمانکاران شرکت سهامیبرابر مقررات جاري، نظافت داخل سالن تنها در محدوده راهروها برعهده  -5

ضمناً نظافت و پاکسازي محوطه  است.لذا ورود خدمه نظافت سالن به داخل غرفه بدون حضور و رضایت غرفه دار به کلی ممنوع . خواهد بود

 پیمانکاران نظافت نمایشگاه است.بر عهده نمایشگاه 

 شد. همچنین کف غرف پیش ساخته نیز با موکت پوشیده خواهد شد.  ها با موکت پوشیده خواهدراهروها در تمامی سالن -6

 کمیلیتمشارکت کنندگان و بازدید کنندگان توسط برگزارکننده بیمه (مسئولیت و آتش سوزي) خواهند شد. در صورت نیاز به استفاده از بیمه  -7

 سبت به بیمه نمودن این قبیل کاالها اقدام کند.براي کاالها و تجهیزات نمایشگاهی گران قیمت، مشارکت کننده باید خود رأساً ن

در  معین میسر است. يممنوع و فقط از مجراي پیمانکار تبلیغات محیطی نمایشگاه و با تعرفهانجام هرگونه تبلیغات محیطی در ایام برپایی نمایشگاه  -8

  شد و مشارکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی ندارد. جمع آوري خواهد به طور کامل صورت عدم رعایت این موضوع اقالم تبلیغاتی

تبلیغات واحدهایی که در نمایشگاه حضور ندارند به هر شکلی ممنوع و تخلف محسوب می شود و در صورت مشاهده برخورد قانونی خواهد  -9

 شد.

 ت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد.توزیع نشریات براي ناشرانی که در نمایشگاه غرفه ندارند ممنوع و تخلف محسوب می شود و در صور -10

ز فضاي درون حریم غرفه خود نصب نمایند و استفاده اکه منع قانونی  و اجرایی نداشته باشد شرکت کنندگان فقط می توانند اقالم تبلیغی خود را  -11

 .راهرو یا غرفه هاي مجاور ممنوع می باشد

 استفاده از هلی شات و کرین براي فیلم برداري یا هر مورد دیگري ممنوع است.  -12

 ام اینترنتیثبت ندر صورت تمایل به تهیه و چاپ آگهی در کتاب ویژه نمایشگاه (جدا از درج مشخصات شرکت و کاال و نوع فعالیت که در فرم  -13

ننده، شرکت مجري تهیه و چاپ کتاب نمایشگاه را به واحد متقاضی معرفی قید شده) هزینه جداگانه دریافت خواهد شد؛ بدین منظور برگزارک

 .خواهد نمود

. این یردگمیکه صرفاَ در حد متعارف و متداول آن انجام  استاطالع رسانی نمایشگاه و انجام تبلیغات، در حالت معمول آن برعهده برگزارکننده  -14

 هاينصب بیلبرد ،پخش تیزر تلویزیونی ع نمایشگاه،فراد حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوتبلیغات شامل انجام مکاتبات مستقیم با مخاطبین و ا

به جاي تیزر تلویزیونی، درج آگهی در جراید و نشریات تخصصی، راه اندازي وب سایت نمایشگاه، توزیع  در صدا و سیما شهري یا زیرنویس

لیغات . حجم این تبلیغات تنها در حد تباستاطبین وحوزه هاي مرتبط با نمایشگاه کارت دعوت به مخ، ارسال روشور یا تراکت و ارسال دعوتنامهب

  رود.ها است و از حدود خاصی فراتر نمیمتعارف براي تمامی نمایشگاه

نظور آگاه ه مبه فراخور نوع فعالیت خود اطالع رسانی مناسبی را ب توانندمیشرکت کنندگان در نمایشگاه  عالوه بر موارد مندرج در بند فوق، -15

نمودن مخاطبین نسبت به حضورشان در نمایشگاه به عمل آورند و در جهت جذب مخاطبین به غرفه خود، برنامه ریزي و استراتژي تبلیغاتی 

 .مناسبی را در نمایشگاه اعمال نمایند

شگاهی اینترنت به سامانه امور نمایفاده از خدمات در صورت نیاز به استهاي نمایشگاه امکان ارائه خدمات اینترنت بی سیم را داراست. کلیه سالن -16

 خریداري کنید.  Expo.ebss.irاتاق تعاون ایران مراجعه کنید به صورت آنالین از طریق آدرس اینترنتی 

ري جمع آواستفاده از مودم هاي بی سیم و یا هر گونه وسیله براي استفاده از اینترنت ممنوع است و در صورت مشاهده، این قبیل تجهیزات  -17

 خواهند شد.
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گرفت به شرط آن که در زمان مقرر نسبت به دریافت ن در اختیار متقاضیان قرار خواهدي نمایشگاه به صورت رایگاهاي مجموعهپارکینگ -18

ج رها فقط براي ورود یک خودرو در نظر گرفته شده (شماره خودرو باید روي کارت دهمچنین این کارت هاي پارکینگ اقدام کنند.کارت

 ها صرفاً از یک روز قبل از برپایی نمایشگاه تا یک روز بعد از پایان نمایشگاه خواهد بود.شود) و اعتبار آن

هاي رایگان به مشارکت کنندگان هیچ گونه حقی مبنی بر محفوظ بودن محل ي نمایشگاه عمومی است، لذا صدور کارتهاي مجموعهپارکینگ  -19

به تعداد  ت وي اوسهاي پارکینگ هر مشارکت کننده متناسب با متراژ غرفهتعداد کارتپارك خودرو به مشارکت کنندگان ایجاد نمی کند. 

کینگ، مشارکت کننده هیچ گونه حقی براي دریافت کارت ي به موقع براي دریافت کارت پاردر صورت عدم مراجعه محدود چاپ خواهد شد.

 پارکینگ نخواهد داشت.

اند در توهاي دعوت توسط برگزار کننده بر مبناي پوستر نمایشگاه طراحی و به تعداد محدودي چاپ خواهند شد. مشارکت کننده میکارت -20

ها به صورت رایگان در اختیار متقاضی الزم به ذکر است که این کارت ها استفاده نماید.صورت تمایل براي دعوت از میهمانان خود از این کارت

بین  هايي نمایشگاه تنها زمانی داراي اعتبار هستند که داراي مهر مالی شرکت سهامی نمایشگاهقرار خواهد گرفت ولی براي ورود به مجموعه

 د شد.ي مهر کردن از متقاضی اخذ خواهالمللی باشند. به ازاء هر کارت هزینه

ها براي مشارکت کنندگان نخواهد بود و برگزار کننده فقط هاي چاپ شده، حقی بر گردن مجري در تأمین کارتبا توجه به محدود بودن کارت -21

 ها را در اختیار متقاضیان قرار دهد.اي مربوط به کارتتواند فایل رایانهمی

ینگ، ، سرویس هاي بهداشتی، پارک، روشناییسیستم گرمایش و سرمایش سالنتاسیسات و امکانات فیزیکی محل برگزاري نمایشگاه مانند  -22

هاي شرکت سهامی نمایشگاه هاي تحت پوشش و امثال آنها همگی تحت تملک و نظارترستوران، آب آشامیدنی، کیفیت ساختمان و بناي سالن

د. اصالح ماینده ندارد و صرفاً نسبت به اعالم نواقص اقدام میگونه دخالتی در کیفیت و سالمت موارد ذکر ش . برگزارکننده هیچاست بین الملی

 هاي بین المللی است.نواقص این چنینی تماماً بر عهده شرکت سهامی نمایشگاه

نجام ا نبی نمایشگاه مانند فیلمبرداري از غرفه ها ، درج آگهی ، انتشار کتاب ، سی دي یا ویژه نامه که به سفارش برگزار کنندهاهرگونه خدمات ج -23

. لذا از پرداخت هرگونه هزینه به افرادي که احتماالً به قصد سودجویی جهت خواهد شدپذیرد، به صورت رسمی به شرکت کنندگان اطالع داده 

 . کنند، پیش از استعالم از ستاد برگزاري، خودداري فرماییدانجام اینگونه خدمات به غرفه ها مراجعه می

هاي دستی، تهیه غذا، لیفتراك، جرثقیل و ... فقط و فقط از طریق پیمانکاران مجاز و شناخته نظیر استفاده از چرخاستفاده از خدمات نمایشگاهی  -24

 شده امکان پذیر است.

هاي حامل کاال در زمان شروع ساخت و ساز غرف باید فقط و فقط براي تخلیه همان کاال مورد استفاده قرار گیرد و از فعالیت ورود جرثقیل -25

براي سایر موارد جلوگیري به عمل خواهد آمد. همچنین پس از پایان نمایشگاه و زمان تخلیه و تخریب غرف، هیچ مشارکت کننده اي  جرثقیل

اخت سحق استفاده از جرثقیل شخصی یا اجاره اي را جز از طریق پیمانکار نمایشگاه نخواهد داشت به این معنا که جرثقیل مورد استفاده در زمان 

 عنوان کفی وارد مجموعه شده و عملیات بارگیري توسط پیمانکار مقیم انجام خواهد شد. و ساز به 

اند ممانعت به عمل خواهد آورد. لذا تهیه مواد غذایی حفاظف فیزیکی نمایشگاه از ورود آورندگان مواد غذایی که خارج از نمایشگاه تهیه شده -26

 مایشگاه ممنوع است.براي پرسنل مشارکت کننده یا میهمانان از خارج از ن

نده نبا توجه به این که منبع تهیه غذا توسط ویزیتورهاي متفرقه نامشخص و چگونگی تهیه و توزیع آن از لحاظ بهداشتی مبهم است، لذا برگزار ک -27

 و به طور کلی مجموعه نمایشگاه مسئولیتی در قبال ویزیتورهاي متفرقه نخواهد داشت.
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  ش بینیفورس ماژور و موارد غیر قابل پی

(فورس ماژور) مانند جنگ، زلزله، سیل، طوفان، هرج ومرج، آتش سوزي، فوت مقامات ارشد مملکتی ،  در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده -1

ه واریزي پس از وجو نخواهد بود.تغییر قوانین جاري و ... که منجر به لغو یا تغییر زمان نمایشگاه شود هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزارکننده 

 .مسترد خواهد شدیی که در راستاي برگزاري صورت گرفته به متقاضیان کسر هزینه ها

متوجه  یچنانچه تحت شرایط اضطراري، شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ایران اقدام به تغییر زمان یا مکان برپایی نمایشگاه نمایند مسئولیت -2

 .نمایشگاه تابع شرایط جدید خواهد بودبرگزارکننده نبوده وبرگزاري 

زارکننده ناگزیر از ، برگشوداي که مانع از تشکیل و برگزاري نمایشگاه به هر دلیل به حد نصاب الزم نرسد به گونه متقاضیاندر صورتیکه تعداد  -3

ران شد و برگزار کننده مسئول جب دنواهلغو نمایشگاه خواهد بود و در این صورت فقط هزینه هایی که به برگزارکننده پرداخت شده مسترد خ

 خسارات وارد شده نیست.
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  ي آگاهی از قوانین و مقررات عمومی و جداول خسارات تعهد نامه

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 اطالعات نمایشگاه و برگزار کننده

 

  .........................اینجانب ......................................

  ..................................................مدیر عامل شرکت 

هشتمين نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، باالبرها، متقاضی حضور در 

، گواهی می دهم که قوانین و مقررات  نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی

و  را به دقت مطالعه نموده و ملزم به رعایتو جداول خسارات  عمومی

و در صورت عدم رعایت هر  تمام نکات و مفاد آن خواهم بود پذیرش

یک از نکات و مفاد آن، تبعات قانونی و کیفری آن را خواهم پذیرفت و 

اعالم می دارم در صورت عدم رعایت این قوانین هیچ گونه مسئولیتی 

های بین المللی ج.ا.ا متوجه برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگاه

ان خسارات ناشی از عدم رعایت این قوانین را برابر نیست. همچنین تاو

  اعالم برگزار کننده و طبق قوانین پرداخت خواهم کرد.

  

 

مهرمحل  محل امضاء    

  )IranLiftex2020(قطعات و تجهیزات جانبیهشتمين نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها،  عنوان نمایشگاه:

  تخصصی –بین المللی  نوع نمایشگاه:

  های بین المللی تهرانمحل دائمی نمایشگاه محل برگزاری:

  ١٣٩٨بهمن ماه  06لغایت  03 زمان برگزاری:

  اتاق تعاون ایران (امور نمایشگاهی) :(مجری) برگزار کننده

، ساختمان حراست، ط دوم، امور نمایشگاهی اتاق ٢٧تهران، بزرگراه چمران، نمایشگاه بین المللی تهران، جنب سالن  آدرس برگزار کننده:

  تعاون ایران

  ٢٢٦٦٢٤٨٦-٢٢٦٦٢٤٨٧-٢٢٦٦٢٤٨٨-٢٢٦٦٢٨٤٥-٢٢٦٦٢٨٤٦ شماره های تماس:

  ٢٢٦٦٢٨٤٧ نمابر:

 http://www.iranconfair.irتارنمای رسمی:

  (امور داخلی) Info@iranconfair.ir  رایانامه:

   int@iranconfair.ir (امور خارجی)  

 نام و نام خانوادگی


