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  "مطالعه دقیق و توجه به زمانها و رعایت نکات اعالم شده دراین دفترچه بسیار ضروري است" مشارکت کننده محترم

 

 

 با سالم؛

عنوان  احتراماً ضمن مطالعه دقیق دفترچه، فرم هاي موجود در دفترچه را طبق لیست ذیل مهر و امضاء فرموده و نسبت به ارسال اصل فرمها و مدارك    

 :شده بعد از دریافت دفترچه اقدام نمایید

 

 هزینه اجاره غرفه. %100چک یا حواله پرداخت  

 کپی بیمه نامه کاالهاي نمایشگاهی.  

 مدارك مستند در خصوص نوع فعالیت ( پروانه بهره برداري از مراجع ذیصالح و پروانه تولید جهت تولیدات داخلی).  

 بروشور و کاتالوگ شرکت در خصوص کاالها و خدماتی که توسط شرکت کننده درنمایشگاه ارائه خواهد شد.  

 ریالی و خسارات احتمالی (ویژه شرکت کنندگان ریالی)  -هاي ارزي: تعهد محاسبه هزینه 1فرم شماره   

  هاي خارجی: درخواست مشارکت ویژه نمایندگی هاي ایرانی شرکت2فرم شماره   
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 زمان برگزاري :

 12JUNE 2019-9مصادف با 1398 خرداد22الی  19

 

 

 

 مکان:

 تهرانالمللی محل دائمی نمایشگاههاي بین

 

 

 

 

 ستاد برگزاري:

 )021( 41984تلفکس: 

 5واحد-طبقه اول-ساختمان نور-12پالك-خیابان نور-نرسیده به ولیعصر-خیابان میرداماد -آدرس: تهران

 

 railexpo@miladfair.com پست الکترونیک:

 

 www.miladfair.irسایت اینترنتی: 
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 ریالی و خسارات احتمالی-هاي ارزيتعهد محاسبه هزینه 

 (ویژه شرکت گنندگان ریالی)

 

 ارائه این فرم درزمان ثبت نام به برگزار کننده الزامی است.

 

 ......................................................................................اینجانب .................................................................. مدیر عامل/ نماینده تام االختیار شرکت/سازمان 

برگزار خواهد گردید،  98ماه خرداد 22لغایت   19که از  "نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته هفتمین"شرکت کننده بخش داخلی 
گردم با نسبت به ثبت نام درنمایشگاه اقدام نموده و متعهد می االمللی ج.ا.هاي بین ارزي شرکت سهامی نمایشگاه -رالعمل ریالیبا مطالعه و آگاهی کامل از دستو

که از ارزي فقط خدمات و کاالهاي داخل کشور را در غرفه ارائه و درصورتی -بخش ریالی نمایشگاه، ضمن رعایت کلیه مفاد دستورالعمل ریالی توجه به ثبت نام در
باشد، کلیه سوي کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاهها کاال یا خدمات ارائه شده خارجی شناخته شود، ضمن اینکه برگزار کننده مجاز به تعطیل غرفه می

 د مشروحه زیر را تقبل نمایم:هاي ارزي اعالم شده از سوي برگزار کننده تا قبل از پایان نمایشگاه توسط این شرکت پرداخت و تسویه گردد و ضمناً موارهزینه
 
 عدم نمایش و تبلیغ هر گونه کاالي خارجی -1

 عدم اعالم نمایندگی از سوي شرکت خارجی به هر نحو  -2

 عدم اعالم ساخت و تولید تحت لیسانس شرکت خارجی بدون داشتن پروانه بهره برداري و با نام تجاري شرکت خارجی -3

 عدم اعالم ساخت و تولید با مارکهاي خارجی -4

 هاي خارجی و از این قبیل)هاي خارجی به هر نحو ( استفاده از پوستر، بروشور و نام شرکتعدم تبلیغ به نفع شرکت -5

نزد برگزارکننده بدون بابت، -در وجه شرکت میالدنور21/03/1398: مشارکت کننده بصورت ریالی می بایست یک چک به تاریخ تبصره

سهامی نمایشگاههاي بین المللی تهران مبنی بر ارزي نبودن غرفه به مشارکت کننده عودت گذاشته که پس از بررسی کارشناسان شرکت 

 داده خواهد شد.

  هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.در صورت انصراف 

 .دریافت نقشه و مشخصات محل غرفه منوط به پرداخت کامل هزینه مشارکت در نمایشگاه می باشد 

 %9نرخ روز یورو(از واحد مالی استعالم گردد) + * مبلغ ارزي غرفه  *متراژ غرفه  =*فرمول چک ضمانت ارزي نبودن غرفه

 . مالیات ارزش افزوده 

 

              

 امضاء:مهر و                                                                                                                                        
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 هاي خارجیفرم درخواست مشارکت ویژه نمایندگیهاي ایرانی شرکت

 مشخصات نمایندگی ایرانی: .1
 

 
 گردد) ( درصورت دارا بودن بیش از یک نمایندگی خارجی، این فرم براي هریک جداگانه تکمیل. مشخصات شرکت خارجی اصلی: 2

Company Name:                                                              Telephone No:                                    Fax No: 
Address:                                                                                                                                  Country:   
Website:                                                                                E-mail: 

 
 هاي نمایشگاهی ، شرایط پرداخت و عالم فضاي مورد نیاز  نمایشگاههزینه غرفه

 
 :به ازاء عدد صندلی  2عدد میز،  1، موکت کف، کتیبه نویسی، یک عدد پریز برق، )روشنایی( پانل بندي اطراف، روشنایی غرفه معمولی با تجهیزات متعارف

 باشد.مترمربع غرفه می 12هر 
  مبلغ اجاره بهاء را به هنگام ثبت نام بصورت یورو به امور  باشد،کامل هزینه مشارکت در نمایشگاه میدریافت نقشه و مشخصات محل غرفه منوط به پرداخت

اینجانب .......................................... مدیر عامل شرکت در صورت انصراف ، هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد. مالی ستاد نمایشگاه تحویل و رسید دریافت نمایید.
نمایشگاه فوق ، با اطالع کامل دفترچه اطالعات و مقررات و شرایط عمومی نمایشگاهها تدوین  مقررات و پذیرش مفاد.................................... پس از مطالعه کامل ...

% کل هزینه  100و پرداخت ایشگاه مذکور تکمیل فرم درخواست مشارکت در نم نسبت به ثبت نام و االمللی ج.ا.شده توسط شرکت سهامی نمایشگاههاي بین
 نمایم.رعایت کامل مفاد آن را تعهد می اقدام نموده و اجاره  غرفه ضمیمه فرم به درخواست

 
 مهر و امضاء:                                                                                                                                                    

 تلفن / فکس:    نام شرکت/سازمان:                                                                      

 کد پستی: شماره اقتصادي:   شماره ثبت:                                   

 پست الکترونیک:  : سایت اینترنتی

  :زمینه فعالیت

  :          نشانی

 مسئول تام االختیار:   مدیر عامل:

 سایر:          گروه:    واگن                      ریل            تجهیزات                   مهندسی مشاور یا پیمانکار            خدمات        
 

 اجاره بهاي غرفه به ازاء هر متر مربع فضاي مورد نیاز حداقل متراژ نوع غرفه
زاتیبا تجه دهیسرپوش ي) در فضا یالیر غرفه ( متر مربع 12  .گردد یها متعاقباً اعالم م متیق    

زاتیبدون تجه دهیسرپوش ي) در فضایریال( غرفه متر مربع24  .گردد یها متعاقباً اعالم م متیق    

)یالیرباز( يدر فضا غرفه متر مربع03   قیمت ها متعاقباً اعالم می گردد.  

ا تجهیزاتغرفه (ارزي) در فضاي سرپوشیده ب متر مربع 12   قیمت ها متعاقباً اعالم می گردد.  

تجهیزاتغرفه (ارزي) در فضاي سرپوشیده بدون  متر مربع24   قیمت ها متعاقباً اعالم می گردد.  

متر مربع03 غرفه در فضاي باز(ارزي)  قیمت ها متعاقباً اعالم می گردد.  
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( بدیهی است درصورت تکمیل ظرفیت سالنهاي تحت پوشش  01/03/98حداکثر تا تاریخ آخرین مهلت ثبت نام بخش داخلی نمایشگاه:  -

 پیش از تاریخ فوق برگزار کننده از پذیرش درخواستهاي جدید معذور خواهد بود.)

 ی باید به ستاد برگزاري مراجعه نمایند)ی( شرکت کنندگان جهت دریافت نقشه جانما پس از واریز وجهی: یهاي جانمااعالم نقشه  -

 09/03/98آخرین مهلت جهت اعالم خود ساز بودن غرفه:   -

(مربوط به متقاضیانی که غرفه سازي ی یی غرفه سازي جهت اخذ تأیید از مدیریت طراحی و غرفه آرایهاي اجراه نقشهئآخرین مهلت ارا  -

(پس از تاریخ ذکر شده برگزار کننده از پذیرش و معرفی  09/03/98نمایند): ینات ویژه استفاده میینموده و یا داخل غرفه از تز

 .طرحهاي اجرائی به مدیریت طراحی و غرفه آرایی معذور خواهد بود)

 و یا به ستادبرگزاري مراجعه نمایید.  www.iranrailexpo.irهاي خود ساز، به سایتجهت اطالع کامل از مراحل اخذ مقررات غرفه  -

 باشد و در روزمی 22لغایت 8المللی ج.ا.ا. ساعات کار جهت غرفه سازي از توجه به مقررات جاري شرکت سهامی نمایشگاههاي بین

نمایند، تقاضا ساً غرفه سازي یا تزیین غرفه میأپلمپ خواهدگردید. لذا از شرکت کنندگانی که ر 18درب سالنها رأس ساعت  18/03/98

گردد باتوجه به تاریخ تحویل سالنها و ساعات یادشده برنامه ریزي نموده و از قبل تمهیدات الزم را در خصوص برنامه زمان بندي می

ي و ایجاد هر گونه خسارت جانبی براي برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاهها درنظرگیرند. بدیهی است عدم رعایت برنامه زمان بند

 باشد.بعهده مشارکت کننده متخلف می

 (چناچه ساعت غرفه سازي تمدید شود یک نماینده از شرکت باید در غرفه حضور داشته باشد)

 

 18/03/98شنبه  ین داخل غرفه:یتحویل غرفه ها جهت چیدمان کاالي نمایشی و تز -

می است در صورت عدم حضور نماینده ها تا بسته شدن دربهاي سالن در غرفه الزانکته مهم: حضور نماینده شرکت درطول چیدمان غرفه

 شرکت در زمان چیدمان و جمع آوري غرفه، برگزار کننده مسئولیتی  در قبال مفقود شدن کاالها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت.

  15/03/98چهارشنبه  صبح روز 10از ساعت  ه شرکت کنندگان خود ساز:تحویل فضا ب      

( در صورت عدم اتمام غرفه سازي در  17/03/98 جمعهروز 22تا ساعت  :آخرین مهلت جهت پایان عملیات ساخت و ساز غرفه هاي خودساز -

 خسارت دیرکرد دریافت خواهد شد.)زمان مقرر مبلغ تضمین حسن انجام کار و هزینه جمع آوري تجهیزات غرفه سازي بابت 

 مهر و امضاء:                                                                                                                                                    

 تاریخ هاي مهم
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 18/03/98شنبه ی:یتحویل کارتهاي شناسا -
 19/03/98یکشنبه افتتاح رسمی نمایشگاه:  -
 بعداز ظهر17صبح لغایت 9 نمایشگاه:ساعات بازدید  -
 متعاقباً اعالم می گردد. خروج کاالهاي نمایشی از محوطه نمایشگاه: -

بر اساس برنامه و ساعات ها پس از خاتمه نمایشگاه شرکت کنندگان ملزم به خروج کاالهاي خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوري کامل غرفه -

 باشند.اعالم شده از سوي برگزار کننده می

 نکته مهم: حضور نماینده شرکت از زمان باز شدن درب سالنها تا جمع آوري کامل در غرفه الزامی است.

 تاریخ جمع آوري حضورتان اعالم میگردد. جمع آوري و تخلیه تجهیزات غرفه ساز از محوطه نمایشگاه:

کنندگان فضاي باز جهت پوشش غرفه خود مجاز به استفاده از داربست نمی باشند و الزم است درصورت نیاز درخصوص نحوه شرکت  -

 پوشش غرفه با ستاد برگزاري هماهنگی بعمل آورند.

 ستاد برگزاري حق دارد از هر قسمت فیلم و عکس مورد نیاز را تهیه نماید. -

 باشند.در ساعات برگزاري نمایشگاه نمیشرکت کنندگان مجاز به تعطیل غرفه خود  -

از شرکت کنندگانی که تمایل  دارند نسبت به تهیه غذاي پرسنل خود از رستورانهاي خارج از محوطه نمایشگاه اقدام نمایند تقاضا  -

اً از سفارش و قبول غذا گردد قبل از برگزاري نمایشگاه هماهنگی الزم در این خصوص را با ستاد برگزاري نمایشگاه به عمل آورند. ضمنمی

از ویزیتورهاي غیر قانونی (ویزیتورهاي خارج از نمایشگاه)به جهت رعایت مسائل بهداشتی جداً خودداري نمایید. بدیهی است چنانچه 

 شد.بامسمومیت یا موارد مشابه از سوي ویزیتورهاي غیر قانونی براي پرسنل غرفه حادث شود مسئولیت آن به عهده خود غرفه دار می

 نظافت غرفه بر عهده شرکت کننده می باشد و جزء تعهدات برگزار کننده نیست. -

چنانچه یک برند در بیش از دو غرفه مشاهده گردد تنها به غرفه اي که پروانه تولید یا گواهی رسمی نمایندگی از آن برند را داشته  -
 باشد اجازه فعالیت داده می شود.
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 المللی ج.ا.ا است.شرایط عمومی نمایشگاهها تدوین شده توسط شرکت سهامی نمایشگاههاي بینمشارکت دراین نمایشگاه تابع مقررات و  -
بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت سالنهاي تحت پوشش پیش از  باشد.می 01/03/98حداکثر تا تاریخ آخرین مهلت ثبت نام در بخش داخلی نمایشگاه  -

 تاریخ ذکر شده برگزار کننده از پذیرش درخواستهاي جدید معذور خواهد بود.
 

هاي خارجی فرم جداگانه اي در نظر گرفته شده است، لذا خواهشمند هاي نمایندگی و شرکتهاي بازرگانی و یا شرکتبا توجه به اینکه جهت ثبت نام شرکت :نکته مهم
باشد، نسبت به دریافت شکل میهاي خارجی/ واردات، فروش و ارائه کاالها و خدمات خارجی به هر است در صورتیکه زمینه فعالیت شرکت: بازرگانی / نمایندگی شرکت

 فرم ثبت نام و شرایط بخش ارزي از ستاد برگزاري اقدام نمائید.
ام به کاالهاي نمایشی خود را در قبال آتش سوزي، حوادث و ... بیمه نمایند، ارائه کپی بیمه نامه همراه فرمها و مدارك پرداخت در زمان ثبت ن وظفشرکت کنندگان م -

 برگزار کننده الزامی است.
ناسایی کارگاه معتبر و یا واحد تولیدي صنفی (داراي درصورتیکه نمایش کاال توسط واحد تولیدي صنعتی (داراي پروانه بهره برداري) گواهی فعالیت صنعتی و کارت ش*

گردد.ارائه مدارك مستند در خصوص ها به صورت ریالی دریافت میپروانه صنفی تولیدي) صورت گیرد با مارك یا نام شرکت ایرانی تبلیغ شود کاال ایرانی محسوب و هزینه
 تولید جهت تولیدات داخلی) الزامی است.نوع فعالیت (پروانه بهره برداري از مراجع ذیصالح و پروانه 

 می است.ارائه بروشور و کاتالوگ درخصوص کاالها و خدماتی که توسط مشارکت کننده درنمایشگاه عرضه خواهد شد، زمان ثبت نام به برگزارکننده الزا -
 باشد.می "تولیدکننده"کتبی، پروانه بهره برداري ، پروانه صنفی تولیدي ارائه محصوالت داخلی توسط شرکتهایی غیر از شرکت تولیدکننده ملزم به ارائه معرفی نامه  -
) شرکت کنندگان بخش داخلی به هیچ وجه مجاز به نمایش کاالها و محصوالت خارجی و یا استفاده از پوستر و نام شرکت خارجی (تحت هیچ شرایطی -

پرداخت اجاره بهاي غرفه بصورت ارزي براساس تعرفه مصوب جهت شرکت کنندگان خارجی بوده و درصورت عدم رعایت این نکتـه شرکت کننده ملـزم  به  باشند.نمی
 برگزارکننده ازپذیرش شرکت کننده متخلف در بخش داخلی نمایشگاههاي آتی خودداري خواهد نمود.

 
 
لذا از شرکت کنندگانی که در داخل غرفه از یخچال  ها از لحاظ مسائل ایمنی امکان پذیر نیستبا توجه به اینکه اختصاص برق به هنگام شب به غرفه -

 گردد از قبل تمهیدات الزم را در این خصوص بعمل آورند.  نمایند تقاضا میاستفاده می

 .ریالی هنگام ثبت نام به برگزار کننده الزامی است -ارائه فرم تعهد دستورالعمل محاسبه ارزي -
و کلیه مشارکت کنندگان و نمایندگان مستقر در  قی و موارد امنیتی، حفاظتی هنگام ثبت نام به برگزار کننده الزامی استارائه فرم تعهد رعایت موازین شرعی، اخال -

 باشند.غرفه ملزم به رعایت موارد دستورالعمل موازین شرعی و اخالقی و موارد امنیتی می

 ها و یا واگذاري غرفه به غیر اکیداً ممنوع است.تعویض غرفه -
 درخواست اضافه متراژ غرفه فقط با موافقت و تایید برگزارکننده امکان پذیر خواهد بود. 
 باشند.به ستاد نمایشگاه می 01/03/98شرکت کنندگانی که مایل هستند رأسًا غرفه سازي نمایند، ملزم به اعالم کتبی مراتب حداکثر تا تاریخ  -
، تأسیسات، سالنها و یا فضاي باز نمایشگاه، شرکت کننده موظف به عل و انفعاالت بر روي غرفه هاي پیش ساختهدرصورت بروز هر گونه خسارت و انجام هر گونه ف -

باشد. حضور نماینده شرکت جبران خسارت وارده خواهد بود. انجام هرگونه تغییرات اضافه درغرفه سازي فقط با اخذ تأیید برگزارکننده و مستلزم پرداخت هزینه آن می

تجهیزات درغرفه الزامی است.  ها تا بسته شدن دربهاي سالن درغرفه و درخاتمه نمایشگاه از زمان باز شدن درب سالنها  تا جمع آوري و خروج کاملچیدن غرفه درزمان

زات از غرفه نخواهد داشت. محافظت ها برگزار کننده مسئولیتی درقبال مفقود شدن کاالها و تجهیدرصورت عدم حضور نماینده شرکت در زمان چیدن و جمع آوري غرفه

 باشد.از اموال شخصی و کاالهاي با ارزش در طول برگزاري نمایشگاه به عهده خود مشارکت کنندگان می

 از ترك کامل غرفه در طول ساعات بازدید خودداري فرمایید. -
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الزم مراتب با ذکر تعداد، وزن و ، جهت هماهنگی آالت و تجهیزات نمایشی به ابعاد خاصکاالهاي سنگین و حجیم و یا نیاز ماشینالزم است درصورت نمایش  -
 شرکت کننده بعمل آید. ابعاد در زمان ثبت نام کتباً به برگزار کننده اعالم گردد و هماهنگی الزم درمورد استقرار و زمان حمل کاالها با ستاد برگزاري از سوي

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

نمایشگاه (جهت حفظ ایمنی کاالهاي سایر مشارکت کنندگان و محیط نمایشگاه)  خـروج کاالهاي نمایشی ورود هر گونه جرثقیل و لیفتراك ازخارج از محوطه
 مراجعه فرمایند. صرفاً به واحد جرثقیل مستقر درنمایشگاه توانند جهت انجام بارگیري کاالهاباشد و شرکت کنندگان میممنوع می

از خاتمه نمایشگاه براساس برنامه و ساعات اعالم شده از سوي برگزار کننده  ها پسشرکت کنندگان ملزم به خروج کاالهاي خود از محوطه و جمع آوري غرفه -
 باشند.می

امت نصب هرگونه داربست جهت انجام امور تبلیغاتی در محوطه نمایشگاه ممنوع بوده و درصورت عدم رعایت، شرکت کننده متخلف ملزم به پرداخت غر -
 المللی ج.ا.ایران مراجعه نمایند.تبلیغات محیطی به واحد سمعی بصري شرکت سهامی نمایشگاههاي بین توانند جهت انجام امورباشد. شرکت کنندگان میمی

تاد شرکت کنندگان فضاي باز جهت پوشش غرفه خود مجاز به استفاده از داربست نمی باشند و الزم است درصورت نیاز درخصوص نحوه پوشش غرفه با س -
 برگزاري هماهنگی بعمل آورند.

 گزاري حق دارد از هر قسمت فیلم و عکس مورد نیاز را تهیه نماید.ستاد بر -
 شرکت کنندگان باید از نگهداري هرگونه کاال و یا وسیله اشتعال زا در غرفه خودداري نمایند. -
 (wireless)شبکه اینترنت  المللی در خصوص دسترسی مستقیم مشارکت کنندگان بهبا توجه به ایجاد امکانات از سوي شرکت سهامی نمایشگاههاي بین -

روز قبل از افتتاح نمایشگاه نسبت به تهیه و تکمیل فرم مربوطه و انجام امور اداري و ارائه آن به ستاد برگزاري  20خواهشمند است درصورت نیاز حداکثر 
 نمایشگاه اقدام نمایید. 

 
 
 

 شرایط پرداخت
هزینه اجاره غرفه بر  %100ي تکمیل شده ثبت نام ( فرمهاي پیوست) به انضمام چک یا حواله پرداخت ثبت نام در بخش داخلی نمایشگاه منوط به ارائه فرمها -

باشد. در صورت عدم ارائه موارد فوق در موعد زمانی مقرر به ستاد برگزاري، برگزار به برگزار کننده می کپی بیمه نامه کاالهاي نمایشیاساس متراژ درخواستی و 
 ي جهت واگذاري غرفه به متقاضیان نخواهد داشت.کننده هیچ گونه تعهد

صادر گردیده و به همراه  میالد نورچک به تاریخ روز در وجه شرکت نمایشگاهی ریالی بر اساس متراژ درخواستی باید به صورت  هزینه اجاره غرفه 100%
 سایر مدارك قید شده در بند نحوه ثبت نام در نمایشگاه، به ستاد برگزاري تحویل گردد.

نماید و کل وجه پرداخت وجه بدون ارسال مدارك به ستاد برگزاري و یا بعد از آخرین مهلت ثبت نام تعهدي جهت تخصیص غرفه براي برگزار کننده ایجاد نمی -
 امکان تخصیص غرفه به متقاضی مسترد خواهد گردید. در صورت عدم

به صورت چک به تاریخ روز و یا حواله نقدي باشد، لذا خواهشمند است هزینه اجاره غرفه حتماً دریافت وجه نقد از مشارکت کنندگان به هیچ وجه امکان پذیر نمی
 روي فیش ارسالی الزامی است. "مشارکت کننده"ج نام دقیق شرکت به ستاد برگزاري پرداخت گردد.در صورت پرداخت از طریق حواله نقدي در
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 دستورالعمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غرفه و

 ریالی و ارزيخدمات جنبی آن بر حسب  
 
 چگونگی عرضه و نمایش کاال و تبلیغ آن: –
درصورتیکه نمایش کاال توسط واحد تولیدي صنعتی (داراي پروانه بهره برداري) گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی کارگاه معتبر و  – 1

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

ها بصورت ریالی گردند ایرانی محسوب و هزینه:کلیه کاالهایی که بامشخصات مندرج دربند فوق درمناطق آزاد تجاري تولید و ارائه می1نکته
 دریافت خواهد شد.

ارزي  %30ریالی و  %70هاي مربوطه بصورت زاد تولید و با مارك خارجی تبلیغ گردند هزینهکاالهایی که درداخل کشور و مناطق آ:2نکته
 محاسبه خواهد شد.

گردد با ارائه مجوزهاي مربوطه از :کاالهایی با مارك خارجی و بر اساس سرمایه گذاري مشترك شرکتهاي خارجی درایران تولید می3نکته
 وبه هیأت دولت، ریالی محاسبه خواهد شد.سوي وزارت امور اقتصادي و دارائی و مص

ریالی و  %70گردند، هزینه هاي مربوطه تحت هر شرایطی بصورت کاالهاي تولیدي ایرانی که تحت لیسانس کشورهاي خارجی معرفی می -2
 ارزي محاسبه می شوند. 30%

شود،( نحوه ورود کاال به داخل کشور بصورت ارزي محاسبه میگردد، کالً کاالیی که مستقیماً درخارج تولید شده و بنام خارجی معرفی می -3
 مالك نخواهد بود).

 %70شرکت هاي ایرانی که ارائه دهنده فقط خدمات پس از فروش محصوالت خارجی باشند(نه فروشنده) با ارئه مستندات الزم بصورت-4
 ارزي محاسبه می شوند. %30ریالی و 

 
 
بصورت نمونه، ( با ارائه پروانه بهره هاي داخلی، صرفًا به منظور مقایسه با تولید داخلی خود آن درغرفهعرضه کاالي خارجی مشابه داخلی  -5

 برداري اعم از صنعتی یا صنفی تولیدي از مراجع ذیربط) هزینه هاي مشارکت بصورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شد.
ر ارتباط با نمایش نوع فعالیت شرکت کننده، درصورتی که هدف تبلیغ مارك شرکت آالت خارجی صرفاً به عنوان ابزار کار دنمایش ماشین -6

 شود.خارجی نباشد، ریالی محسوب می
) مطابق با نوع قرارداد اعم از ریالی و ارزي عیناً محاسبه و دریافت خواهد V.I.Pتخصیص هرگونه فضاي الزم جهت احداث محل تشریفات( -7

    مخصوص خود را داشته باشد. VIPي از ریالی می بایست کامالً تفکیک شده باشد و هر فضاالزم به ذکر است فضاي ارزشد.
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 چگونگی عرضه کاتالوگ، بروشور، پوستر، نصب تابلو و غیره به منظور تبلیغ کاال: -

 شود.عرضه بروشور، فیلم، عکس، کاتالوگ و غیره دررابطه با تبلیغ کاال و یا شرکتهاي خارجی ارزي تلقی می -1

 ارزي  عمل خواهد شد. %30ریالی  %70مستندات تولید بصورتتبصره: دررابطه با کاالهاي تولید داخل کشور با مارك خارجی طبق ارائه 

 باشد.تبلیغ نمایندگی انحصاري  و رسمی شرکتهاي خارجی به هر صورت مشمول پرداخت هزینه ها به صورت ارزي می -2

ت عرضه نماید در شرکتهاي عرضه کننده خدمات مشاوره اي ، طراحی سیستم و غیره درصورتی که کاالیی به منظور معرفی نوع خدما -3

ذیل ماده فوق عمل  2و  1صورت احراز شرایط ذکر شده در قبل(چگونگی عرضه و نمایش کاال و تبلیغ آن) بصورت ریالی و یا درقالب نکات 

 خواهد شد در غیر اینصورت کالً بصورت ارزي محاسبه خواهد شد.

و هر نوع پوستر مرتبط با نوع فعالیت خود( با ارائه پروانه صنفی و هاي ریالی صرفاً مجاز به تبلیغ کاال شرکت کنندگان دربخش غرفه -4

 معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه)می باشند.

گردد ممنوع * ارایه کاال و قطعات منفصله مربوطه در غرفه هاي مستقلی که جهت معرفی خدمات پس از فروش درخواست می

 بوطه بصورت ارزي محاسبه خواهد شد.خواهد بود بدیهی است درصورت اقدام کالً هزینه مر
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 ((تعهد نامه غرفه داران))
 مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج.ا.ا

 
 

 سالم علیکم

بند تنظیم گردیده است بمنظور قوانین و مقررات  23احتراما دستور العمل مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج.ا.ا. که در 
 گردد:بحضـورتان ایفاد می

 

اداري و متحد الشـکل و با بایست شامل : مقنعـه و مـانتوي کامالً پوشش خانمها تحت هر عنوان  ( غرفه دار و متصـدي) مـی  .1
رعایت شرع و عرف اسالمی باشد. لذا استفاده از مانتوهـاي کوتـاه، جلـو بـاز ، چسـبان و بـدن نمـا، شـال و روسري و همچنین 

 آرایشهاي خارج از عرف اکیداً ممنوع است.
 و مقررات جمهوري اسالمی باشد.بایست در داخل غرفه براساس قوانین پوشش خانمها و آقایان (غرفه داران خارجی) می .2
هرگونه استفاده از غرفه داران مرد با پوششهاي نامناسب که به انحاء مختلف اعم از لباس، مدل موهایی که مبین اشاعه خالف  .3

 شئونات اسالمی باشد ممنوع است.
-آن باید محدود به داخلوده و صدايصوتی با تایید روابط عمومی و حراست قابل پخش بتبلیغاتی و سیستم CDاستفاده از فیلمها و .4

 غرفه باشد.
نصب هرگونه تجهیزات یا وسایل تبلیغاتی باید با هماهنگی مسئوالن ذیربط بوده و در صورت ایجاد مزاحمت براي سایر غرفه داران  .5

 توسط ستاد حراست از ادامه فعالیت آن ممانعت بعمل خواهد آمد.
بایست مطابق با آیین نامه شرکت سهامی نمایشگاهها بوده و با کارت شناسایی دار) می تعداد افراد حاضر در غرفه ( درقالب غرفه .6

 مورد تایید ستاد حراست باشد،لذا میهمانان غرفه حق ایستادن پشت کانتر و جوابگویی به بازدید کنندگان را ندارند.
 اً ممنوع می باشد.در محلهاي خارج از غرفه اکید CDانجام تبلیغات اعم از پخش تراکت، بروشور و  .7
 باشد.فروش کاالهاي نمایشگاهی در ایام برگزاري نمایشگاه اکیداً ممنوع می .8
بایست صبح می 8:00باشد، لذا غرفه داران و پرسنل قبل از فک پلمپ یعنی صبح می 9:00ساعت شروع کار و حضور بازدیدکنندگان .9

 در محل سالن خود حضور داشته باشند.
 باشد.ز اموال غرفه در زمان فعال بودن سالنها بعهده مشارکت کنندگان میمسئولیت حفظ نگهداري ا .10
 برگزاري هرگونه مسابقه، قرعه کشی ویا مراسم متفرقه بدون هماهنگی حراست و روابط عمومی ممنوع است. .11
حداقل تا زمان پلمپ سالن  غرفه داران موظفند در ساعات پایانی کار نمایشگاه و قبل از خروج بازدیدکنندگان غرفه را ترك ننموده و .12

 یکی از آنان داخل غرفه حضور داشته باشد.
حفاظت و مراقبت از اموال شخصی از قبیل: دوربین فیلمبرداري و عکاسی، ویدئو، لب تاپ، تلفن همراه، وجه نقد، اسناد و مدارك،  .13

 در کانتر ها جداً خودداري نمایید.کیف دستی و ...در ساعات کار نمایشگاه بر عهده خود افراد بوده و ار قراردادن آن 
-و نگهداري از اموالحفاظتاز افراد غرفه جهتحتماً یکنفربسته شدن درب سالنتا زمانچیدمانو شب ساخت و سازدر زمان .14

 در داخل غرفه حضور داشته باشد. بایستمی
درگیري و ... مراتب را سریعاً به مدیر سالن یا پرسنل در صورت بروز هرگونه حادثه از قبیل: سرقت ، مزاحمت افراد، آتش سوزي،  .15

 ناجا و انتظامات مستقر در سالن اطالع دهید.
در اولین فرصت و قبل از ورود ... صورت رویت هرگونه سرقت، شکستگی وغرفه درها در بدو ورود بههنگام باز نمودن درب .16

 گزارش کتبی به مدیر سالن و نیروي حفاظت فیزیکی اطالع دهید. ) مراتب را بصورت8:30تا  8:00بازدیدکنندگان ( بین ساعت 
نگهداري و استفاده از وسایل قابل اشتعال از قبیل: هیتـر، سـیگار، مخـزن گاز، شـمع وچراغهـا و ابزار آتـش افروز در داخـل  .17

 باشد.غرفه اکیدًا ممنوع می
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نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی هفتمین  

وابسته تجهیزاتصنایع و    
 محل دائمی نمایشگاه هاي بین المللی تهران 

98 خرداد 22-91  
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ـاز بدلیل مسـایل بهداشتی و مالحظـات امنیتی جداً خـودداري از خرید غذا از ویزیتورهاي فاقد کارت شناسـایی و غیـر مج .18
بایست قبالً با درخواست کتبی و تأیید مجري و مدیریتهاي ذیربط انجام کـرده و در صورت نیاز به تهیه غذا از بیرون مجموعه می

 گیرد.
بوده و در ایـام مـذکور تنها خودروهـاي  در ایام ساخت و ساز و تخریب غرفه ها ورود هرگونه خودروي سواري به مجموعه ممنـوع .19

 گردد.باربري اجازه فعالیت را دارند،ضمناً در صورت توقف بی مورد، خودرو با لیفتراك به بیرون منتقل می
 باشد.خروج هرگونه کاال بغیر از موارد مندرج مستلزم ارائه برگه خروج کاال می .20
حراسـت آن در طـول شـبانه روز بعهـده مشـارکت کننـدگان بـوده لـذا از  چنانچه غرفه مربوطه در فضاي باز قراردارد حفظ و .21

 نخستین روز برپایی نمایشگاه نسبت به هماهنگی با پیمانکار مربوطه و استقرار نگهبان شب اقدام نمایید.
 د.از همراه داشتن وسایل ممنوعه از قبیل: اسلحه، بیسیم، واکی تاکی،دستبند و ... اکیداً خودداري کنی .22
نظمی در محیط نمایشگاه بین المللی شود پرهیز نمایند در بایست از انجام هرگونه تشنج و جوسازي که موجبات بی غرفه داران می .23

 نماید.غیر اینصورت حراست مجموعه مجاز به تعطیلی غرفه خاطی بوده و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضایی را از خود سلب می
ی آن شرکت محترم بر برپایی هرچه باشکوه تر نمایشگاه یاد شده که موجبات شکوفایی صادرات غیرنفتی و در پایان از حضور مساع -

الذکر و تعهدي که ذیل این مطلب از داشته باشد،بدیهی است با عنایت به مطالب فوقدر بازارهاي جهانی را بدنبالخودکفایی ملی

ت توسط آن غرفه ، حراست مجموعه نسبت به قطع برق و تعطیلی درصورت عدم رعایت قوانین و مقرراشود شما اخذ می

 باشد.غرفه اقـدام خواهد کرد و مسئولیت آن بعهده جنابعالی می
 

 پرکردن مشخصات ذیل الزامی است. -

سالن:                      شماره اینجانب تام االختیار شرکت:                                               سمت:                            شماره 
 غرفه:

شود نسبت به رعایت دقیق موارد ذکر شده در طول پس از مطالعه دستورالعمل اجرایی امور حفاظتی و امنیتی متعهد می
 ایام برگزاري نمایشگاه اقدام نمایم، در غیر اینصورت طبق مقررات شرکت سهامی نمایشگاه اقدام خواهد گردید.

                
 
 

 مهروامضاء                                                                                       
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