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، کارت شناسائی کارگاه معتبر و یا واحد تولیدي هره برداري و گواهی فعالیت صنعتینمایش کاال با برند یا نام ایرانی ،توسط واحد هاي تولیدي صنعتی داراي پروانه ب -1

 ، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.ائه می گردندمناطق آزاد تجاري و یا ویژه اقتصادي تولید و اراخل و یا د صنفی داراي پروانه صنفی تولیدي، که در
کشورهاي خارجی معرفی می گردد مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می و یا محصول مشترك نمایش کاال با برند یا نام ایرانی که در داخل تولید و تحت لیسانس  -2

 باشد.
اي ایرانی و خارجی در ایران تولید و داراي مجوز از وزارت امور اقتصادي و دارائی و مصوبه هیات نمایش کاال با برند خارجی که بر اساس سرمایه گذاري مشترك شرکته -3

 دولت می باشد، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
صورت تجمیع نمونه در حداقل فضا بط، در نمایش نمونه کاالي خارجی بمنظور مقایسه با کاالي داخل ،توسط واحدهاي تولیدي داراي پروانه بهره برداري ازمراجع ذیر -4
 به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاریابی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.(
جی و عدم تبلیغ آن، مشمول ، به شرط پوشاندن برند خارر در ارتباط با نمایش نوع فعالیت، توسط واحدهاي تولیدينمایش ماشین آالت خارجی صرفاً بعنوان ابزار کا -5

 پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد. 
ینه بصورت ریالی می معرفی خالقیتهاي فنی ، نرم افزاري (اتوماسیون) درصورت عدم تبلیغ شرکتهاي خارجی (بصورت پوستر، بروشور، کاال و ...) مشمول پرداخت هز -6

 باشد.
 مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.،  سایر کشورها، صرفاً بدون ارائه کاالمشارکت اتاقهاي مشترك بازرگانی ایران و  -7
، و یا هرگونه تبلیغ برند خارجی طراحی سیستم و موارد مشابه صرفًا بدون ارائه کاال مشاوره اي ،پیمانکاري طرح و اجرا،مشارکت شرکتهاي عرضه کننده خدمات  -8

 درصد ریالی خواهد بود. 70درصد ارزي و  30باشد.در غیراینصورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می
 مشارکت آژانسهاي مسافرتی و گردشگري در صورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد. -9

، مشمول اي داخلی و خارجی منتشر می گردندمه ، آگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکتهمشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه، مجله، بولتن، ویژه نا -10
از طریق نصب بنر، پخش فیلم، توزیع در غرفه تخصیص یافته به نشریات (پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد. بدیهی است تبلیغ برند یا نمایندگی شرکت هاي خارجی 

 ر مستقل خارجی و ... ) ممنوع می باشد.سی دي، کاتالوگ و بروشو
از شرکت مربوطه  معرفی خدمات پس از فروش کاالهاي خارجی در جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی (با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه کتبی -11

 درصد ریالی می باشد.  70صد ارزي و در 30)و با رعایت عدم ارائه کاال و قطعات منفصله ، مشمول پرداخت هزینه بصورت 
و با درج یا عدم درج تحت لیسانس)، ایرانی  محصوالت خارجی وارد شده در کشور بصورت فله که پس از بسته بندي و یا مخلوط با کاالي ایرانی (با هر نام یا برند -12

 درصد ریالی می باشد. 30درصد ارزي و  70، مشمول پرداخت هزینه بصورت توسط مشارکت کننده داخلی به نمایش گذاشته می شود ، به میزان فضاي اشغال شده
تجارت باشند بصورت  شرکت هاي تولیدي ایرانی که محصوالت با برند هاي خارجی تولید می نمایند چنانچه داراي پروانه ساخت و بهره برداري وزارت صنعت ،معدن و -13

 ریالی محسابه گردد.
درصد ارزي و  30یهاي بازاریابی و فروش نمایشگاههاي خارجی ، در صورت ارائه تفاهمنامه با مجري داخلی ، مشمول پرداخت هزینه بصورت تخصیص فضا به نمایندگ -14
   درصد ارزي خواهد بود. 100مشمول پرداخت هزینه بصورت  در غیر اینصورتدرصد ریالی می باشد. 70
ارائه و تبلیغ کاال، خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی می باشد و در صورت عدم رعایت موضوع مشمول پرداخت هزینه مشارکت کننده بخش غرف ریالی صرفاً مجاز به  -15

 درصد ارزي می باشد. 100بصورت 
 نمایش کاالیی که مستقیماً در خارج از کشور تولید شده ، مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزي می باشد. -16
صورت هر نحو  و عرضه بروشور، فیلم، عکس، کاتالوگ، بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلیغ کاال و یا شرکت هاي خارجی، مشمول پرداخت هزینه بتبلیغ واردات کاال به  -17

 ارزي می باشد.
 تبلیغ نمایندگی انحصاري و یا رسمی شرکتهاي خارجی مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزي می باشد. -18
ط به رگانی ایرانی که بمنظور تولید و نمایش کاالي تولید داخل و نیز کاالي خارجی در نمایشگاه مشارکت دارند می بایستی کاال یا خدمات مربوشرکتهاي تولیدي باز -19

) عرضه نمایند. در غیر اینصورت مترمربع 12رعایت حداقل متراژ (  (با ابعاد استاندارد) از بخش داخلی و با بخش خارجی را در فضائی کامالً متمایز و در متراژ تفکیک شده
 کل فضاي غرفه بصورت ارزي محاسبه خواهد شد. 

 .عیناً محاسبه و دریافت خواهد شد ) مطابق با نوع مشارکت اعم از ریالی و ارزي  VIPتخصیص هر گونه فضا جهت احداث محل تشریفات ( -20
از کلیه غرف اقدام و در صورت مشاهده هر گونه مغایرت، مراتب طی صورتجلسه تنظیمی که به امضاء پس از افتتاح نمایشگاه کمیته ارزي و ریالی نسبت به بازدید  -21

 ت.دوره برگزاري استمرار خواهد داشمجري رسیده است اعالم و مجري موظف به پرداخت وجه مربوطه می باشد. بدیهی است نظارت بر عملکرد غرف در طول 
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و با عنایت به مصوبه  نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاه بیست و دومیناحتراماً، با توجه به برگزاري 

و  9، 6، 3، 2، 1طه دربندهاي هاي مربوشوراي فرهنگ عمومی درراستاي ترویج و گسترش فرهنگ اسالمی، سیاستها، راهکارهاي اجرائی مصوبه 

تصمیمات شوراي مذکور، بمنظور حفظ و رعایت موازین شرعی درخصوص نوع پوشش قابل استفاده از سوي غرفه داران، مسائل حفاظتی و امنیتی و14

 گردد. کارکنان و مسئولین ذیربط ابالغ میاستفاده هاي احتمالی، موارد ذیل به کلیه مشارکت کنندگان،  ءقاء ضریب ایمنی، کاهش خطرات و سوجهت ارت

استفاده از روسري و شال توسط  ،باشد وان حاضر درغرفه الزامی میپوشش کامل موي سر توسط مقنعه به طور کامل پوشیده و محفوظ براي کلیه بان -1
 بانوان غرفه دار اکیداً ممنوع است.

 ه (تحت هر عنوان اعم از مسئول و یا میهمانان) اکیداً ممنوع است.استفاده خانمها از مانتوهاي کوتاه، چسبان و بدن نما درغرف -2
 حضور بانوان با آرایشهاي زننده و خارج از عرف (تحت هر عنوان اعم از مسئول و یا میهمانان) اکیداً ممنوع است. -3
 غرب باشد، ممنوع است. دار که به انحاء مختلف مبین اشاعه فرهنگ هر گونه استفاده از پوشش نامناسب توسط پرسنل مرد غرفه -4
 استفاده از لباسهائی که منقش به تصاویر مغایر با شئونات اسالمی می باشد، ممنوع است. -5
باشند و نزاکت و خوشرویی و برخورد اسالمی را دربرنامه  ها ملزم به رعایت ادب و اخالق اسالمی با بازدیدکنندگان می کلیه مسئولین و متصدیان غرفه -6

 د.کاري خود قرار دهن
باشد جداً  هایی که بدون مجوز وزارت ارشاد می صداي لوازم صوتی و تبلیغات شما باید درحد عرف و محدود به داخل غرفه باشد. از پخش موسیقی -7

 خودداري نمائید.
 غیر مجاز درطول نمایشگاه جداً خودداري نمائید. CDاستفاده از هر گونه  -8
 براي سایر غرفه داران ایجاد مزاحمت نماید، ممنوع می باشد.نصب هر گونه تجهیزات یا وسایل تبلیغاتی که  -9

 باشد. نصب هر گونه پوستر و بنر تبلیغاتی بدون هماهنگی با مسئولین ذیربط و یا هرگونه پوستر و  تبلیغات مغایر با شئونات اسالمی، ممنوع می  -10
نمایند،  الخصوص کسانی که رعایت موازین شرع و شئونات اسالمی را نمیاز آوردن افراد غیر به عنوان میهمان به صورت تمام وقت به غرفه علی  -11

 اجتناب گردد و از حضور میهمان درپشت میز کار غرفه دار نیز جلوگیري فرمائید.
 صب نمایند.تعداد افراد حاضر درغرفه میبایست مطابق با آیین نامه شرکت نمایشگاهها بوده و کلیه کارکنان موظفند کارت شناسایی را بر سینه ن -12
 شود. تردد چرخهاي دستی مربوط به غرفه داران درداخل محوطه ممنوع است و در صورت رویت توقیف می -13
باشد عالوه بر حفظ و حراست کاالهاي قابل عرضه حفاظت از اموال غرفه از زمان فک پلمپ تا زمان پلمپ  صبح می 10 نمایشگاهساعت شروع کار  -14

قبل از فک پلمپ درمقابل درب سالن مربوطه الزامی است  9ذا حضور حداقل یک نفر از پرسنل غرفه در راس ساعت باشد. ل مجدد بعهده جنابعالی می
 تا پس از فک پلمپ سریعاً فرد مذکور درغرفه حضور پیدا کند.

لذا خواهشمند است از انجام موارد باشد  فروش مستقیم محصوالت و کاالها و برگزاري هرگونه مراسم قرعه کشی و اهداء جایزه در نمایشگاه ممنوع می -15
 باشد. یاد شده بدون هماهنگی قبلی با مسئولین ذیربط جداً خودداري نمایید، در غیر اینصورت برگزار کننده مجاز به تعطیل غرفه خاطی می

یشگاه فردي از غرفه داران تا پایان از ترك کامل غرفه بدون هماهنگی در طول ساعات بازدید جداً خودداري نموده همچنین دقایق آخر ساعات کار نما -16
 کار درغرفه حضور و پس از اطمینان کامل درخصوص خروج بازدیدکنندگان و پلمپ، سالن را ترك نمایند.

ساعات  پایان با توجه به نوع نمایشگاه، حتی المقدور اجناس قابل حمل و با ارزش نظیر لپ تاپ، دوربین فیلم برداري و عکاسی، ویدئو پرژکتور و ... در -17
 کار روزانه نمایشگاه توسط غرفه داران از سالن خارج گردد.

 از قرار دادن تلفن همراه، وجه نقد، دسته چک، اسناد معتبر، پاسپورت، کیف پول و ... درروي میز خودداري کنید. -18
باشد  ناسبی جهت فعالیت افراد شیاد و سارقین میها و ... که زمان م درهنگام قطع احتمالی برق با اتفاقات غیر مترقبه و درگیري فیزیکی درجلو غرفه -19

 ضروري است کلیه پرسنل غرفه از هوشیاري و دقت کامل برخوردار باشند.

 شرعی، اخالقی و  موارد امنیتی و حفاظتی رعایت موازینمقررات مربوط به 

  



 
 
 
 
 
 

یا عوامل  درصورت هرگونه اتفاق، سرقت و مزاحمت افراد مراتب را سریعاً به مدیر سالن یا پرسنل ناجا که مستقر در جلو سالنها و یا مسئولین حراست -20
 در سالن اطالع دهید حفاظت فیزیکی

دقایق اولیه هنگام باز نمودن دربها در بدو ورود به غرفه کلیه لوازم و تجهیزات کنترل شود و چنانچه سرقت یا شکستن و ... مشهود گردید مراتب را در -21
مسئول حراست) منعکس نمائید.  -2مدیر سالن -1به صورت شفاهی به مدیر سالن در جلو دربها و به حراست نمایشگاه به صورت مکتوب دردو نسخه (

باشد، لذا بدیهی است هر  شایان ذکر است با توجه به اینکه مسئولیت حفاظت اموال داخل سالن از زمان پلمپ تا فک پلمپ بعهده مسئولین ذیربط می
نبوده و صرفاً گزارشات واصله به یگان گونه گزارش پس از حضور بازدید کنندگان در سالن از سوي غرفه دار دائر بر سرقت قابل پیگیري توسط حراست 

 گردد. انتظامی مستقر در نمایشگاه جهت اقدام بعدي ارسال می
 باشد. نگهداري چراغهاي بدون حفاظ، وسایل شعله افروز، مخزن گازي و برقی و روشن نمودن آن داخل غرفه ممنوع می -22
مایشگاه) به جهت رعایت مسائل بهداشتی جداً خودداري نمایند، چنانچه مسمویت از قبول غذا توسط ویزیتورهاي غیر قانونی ( ویزیتورهاي خارج از ن -23

هاي که خواستار تهیه غذا  باشد. شرکت بعهده نمایشگاه نمی یا موارد مشابه از سوي این افـراد براي احدي از پرسنل آن غرفه حادث شود مسئولیت آن
 پس از تأیید مجري و مدیریت اجرایی نمایشگاه به اداره انتظامات ارائه نماید. خارج از نمایشگاه هستند میبایست درخواست کتبی خود را

 باشد. مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کاال می 21خروج هر گونه کاال بغیر از موارد مندرج در بند  -24
باشد، لذا خواهشمند است قبل  کت کننده میهاي مستقر در فضاي باز در طول شبانه روز به عهده مشار با توجه به اینکه وسیله حفظ و حراست از غرفه -25

 معرفی نمایید.از ساعات اتمام کار نمایشگاه نگهبان شب غرفه را با مراجعه به ستاد برگزاري و تکمیل و تنظیم فرم مربوطه به واحد انتظامات نمایشگاه 
برگزاري/ واحد تأسیسات شرکت سهامی نمایشگاهها درصورت مشاهده نقص فنی در سیستمهاي برقی، گرمازا و ... مراتب را سریعاً به ستاد  -26

 گزارش و اعالم نمایید.

باشد لذا طبق ضوابط و دستورالعملها اقدام نموده و جهت جلوگیري از  زمان خروج کاال بر اساس اعالم مجري و ضوابط در روز بعد از پایان نمایشگاه می -27
شرکت  رت خوانا نام کاال و محصوالت خود را در آن قید نمائید. چنانچه بدهی به مجري یااتالف وقت، برگه خروج کاال را از مدیر سالن اخذ و به صو

 رادیویی، خسارت وارده به سالن دارید قبل از اتمام نمایشگاه نسبت به تسویه حساب اقدام نمائید. -نمایشگاهها بابت تبلیغات محیطی
به تعهدي که پیش از این از جنابعالی اخذ شده است چنانچه عدم رعایت  بدیهی است با عنایت به مطالب فوق الذکر و همچنین با توجه

شئونات و شعائر و حجاب اسالمی درآن غرفه مشاهده گردد بر اساس دستورالعمل نسبت به قطع برق و تعطیلی اقدام خواهد شد و 
 مسئولیت آن به عهده جنابعالی  می باشد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 این شرکت می باشد .مشارکت دراین نمایشگاه تابع مقررات و شرایط عمومی  -
. بدیهی است در صورت تکمیل ظرفیت سالنهاي تحت پوشش پیش از می باشد 12/2/98 خ حداکثر تا تاری آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه -

 د.تاریخ ذکر شده برگزار کننده از پذیرش درخواستهاي جدید معذور خواهد بو
هاي خارجی فرم جداگانه اي در نظر گرفته شده است،  هاي نمایندگی و شرکت هاي بازرگانی و یا شرکت با توجه به اینکه جهت ثبت نام شرکت :نکته مهم

خارجی به هر شکل هاي خارجی/ واردات، فروش و ارائه کاالها و خدمات  لذا خواهشمند است در صورتیکه زمینه فعالیت شرکت: بازرگانی / نمایندگی شرکت
 باشد، نسبت به دریافت فرم ثبت نام و شرایط بخش ارزي از ستاد برگزاري اقدام نمائید. می

رداخت در رکت کنندگان مکلفند کاالهاي نمایشی خود را در قبال آتش سوزي، حوادث و ... بیمه نمایند، ارائه کپی بیمه نامه همراه فرمها و مدارك پاشم -
 برگزار کننده الزامی است.زمان ثبت نام به 

 الزامی است. ستاد برگزاريارائه بروشور و کاتالوگ درخصوص کاالها و خدماتی که توسط مشارکت کننده درنمایشگاه عرضه خواهد شد، زمان ثبت نام به  -
پروانه پروانه طراحی و مونتاژ , ه بهره برداري ، ارائه محصوالت داخلی توسط شرکتهایی غیر از شرکت تولیدکننده ملزم به ارائه معرفی نامه کتبی، پروان -

 باشد. می "تولیدکننده"صنفی تولیدي 
ها از لحاظ مسائل ایمنی امکان پذیر نیست لذا از شرکت کنندگانی که در داخل  با توجه به اینکه اختصاص برق به هنگام شب به غرفه -

 یدات الزم را در این خصوص بعمل آورند.  گردد از قبل تمه نمایند تقاضا می غرفه از یخچال استفاده می

 ها و یا واگذاري غرفه به غیر اکیداً ممنوع است. تعویض غرفه -
 پذیر خواهد بود.ستاد برگزاري امکان درخواست اضافه متراژ غرفه فقط با موافقت و تایید  
رکت اشـ م، تأسیسات، سالنها و یـا فضـاي بـاز نمایشـگاه،      درصورت بروز هر گونه خسارت و انجام هر گونه فعل و انفعاالت بر روي غرفه هاي پیش ساخته -

هزینـه آن   و مسـتلزم پرداخـت   این شرکت کننده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود. انجام هرگونه تغییرات اضافه درغرفه سازي فقط با اخذ تأیید 

   باشد. می

ها تا بسته شدن دربهاي سالن درغرفه و درخاتمه نمایشگاه از زمان باز شدن درب سالنها  تا جمع آوري و  حضور نماینده شرکت درزمان چیدن غرفه -

 ها برگزار  خروج کامل تجهیزات درغرفه الزامی است. درصورت عدم حضور نماینده شرکت در زمان چیدن و جمع آوري غرفه

ل مفقود شدن کاالها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت. محافظت از اموال شخصی و کاالهاي با ارزش در طول برگزاري نمایشگاه به کننده مسئولیتی درقبا

 باشد. عهده خود مشارکت کنندگان می

 از ترك کامل غرفه در طول ساعات بازدید خودداري فرمایید. -

، جهت هماهنگی الزم مراتب با ذکر تعداد، آالت و تجهیزات نمایشی به ابعاد خاص ماشینکاالهاي سنگین و حجیم و یا نیاز الزم است درصورت نمایش  -

رکت کننده اشماز سوي وزن و ابعاد در زمان ثبت نام کتباً به برگزار کننده اعالم گردد و هماهنگی الزم درمورد استقرار و زمان حمل کاالها با ستاد برگزاري 

 بعمل آید.

گانی که کاالهاي سنگین و حجیم به نمایش خواهند گذاشت، طبق ضوابط و مقررات شرکت سهامی نمایشگاهها، جهت حمل رکت کننداشمآن دسته از 

صرفاً جهت تخلیه همان کاال) به  محوطه نمایشگاه بوده، لیکن در زمان  -کاالهاي خود به محوطه نمایشگاه مجاز به وارد نمودن جرثقیل( جرثقیل حامل

الهاي نمایشی ورود هر گونه جرثقیل و لیفتراك ازخارج از محوطه نمایشگاه (جهت حفظ ایمنی کاالهاي سایر مشارکت کنندگان و جمع آوري و خـروج کا

 .مراجعه فرمایند صرفاً به واحد جرثقیل مستقر درنمایشگاه توانند جهت انجام بارگیري کاالها رکت کنندگان میاشمباشد و  محیط نمایشگاه) ممنوع می

 ثبت نام درنمایشگاه

  



 
 
 
 
 
 
ها پس از خاتمه نمایشگاه براساس برنامه و ساعات اعالم شده از سوي برگزار  کنندگان ملزم به خروج کاالهاي خود از محوطه و جمع آوري غرفهرکت اشم -

 باشند. کننده می

زم به پرداخت غرامت رکت کننده متخلف ملاشمنصب هرگونه داربست جهت انجام امور تبلیغاتی در محوطه نمایشگاه ممنوع بوده و درصورت عدم رعایت،  -

 المللی ج.ا.ایران مراجعه نمایند. توانند جهت انجام امور تبلیغات محیطی به واحد سمعی بصري شرکت سهامی نمایشگاههاي بین رکت کنندگان میاشمباشد.  می

یاز درخصوص نحوه پوشش غرفه با کنندگان فضاي باز جهت پوشش غرفه خود مجاز به استفاده از داربست نمی باشند و الزم است درصورت ن رکتاشم -

 ستاد برگزاري هماهنگی بعمل آورند.

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

 رکت کنندگان باید از نگهداري هرگونه کاال و یا وسیله اشتعال زا در غرفه خودداري نمایند.اشم -

شبکه اینترنت  المللی در خصوص دسترسی مستقیم مشارکت کنندگان به سهامی نمایشگاههاي بینبا توجه به ایجاد امکانات از سوي شرکت  -

(wireless)  روز قبل از افتتاح نمایشگاه نسبت به تهیه و تکمیل فرم مربوطه و انجام امور اداري  20خواهشمند است درصورت نیاز حداکثر  خط تلفنو یا

 و ارائه آن به ستاد برگزاري نمایشگاه اقدام نمایید. 

 

 شرایط پرداخت

 
% هزینه اجاره 100پرداخت  بانکی حواله فیش یاپیوست) به انضمام منوط به ارائه فرمهاي تکمیل شده ثبت نام ( فرمهاي مذکور ثبت نام در نمایشگاه  -

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

 
 یا به شماره شبا                                       0202873539003 حسابفیش واریزي به ریالی بر اساس متراژ درخواستی باید به صورت  % هزینه اجاره غرفه100 - 1 

IR63-0620-0000-0020-2873-5390-03    انجام گردد.نزد بانک آینده به نام شرکت صنایع نمایشگاهی آواي موفق ایرانیان 
 

 یا به شماره شبا  2167160127576891  حسابفیش واریزي به بر اساس متراژ درخواستی باید به صورت  ارزي % هزینه اجاره غرفه100 - 2
 IR33-0570-0216-7161-2757-6891-01   انجام گردد. نام شرکت صنایع نمایشگاهی آواي موفق ایرانیانبانک پاسارگاد به نزد 

نماید و  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 -
باشد، لذا  یافت وجه نقد از مشارکت کنندگان به هیچ وجه امکان پذیر نمیکل وجه در صورت عدم امکان تخصیص غرفه به متقاضی مسترد خواهد گردید.در

 پرداخت گردد.شرکت  نحساب آبه بانکی و یا حواله فیش واریزي خواهشمند است هزینه اجاره غرفه حتماً به صورت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 

 نمایشگاهعالم فضاي مورد نیاز  بخش داخلی اهاي نمایشگاهی، شرایط پرداخت و  هزینه غرفه
 

 با تجهیز بدون تجهیز ها سالن
44-38-35-31 000/200/1 000/400/1 

         b38-41-40   000/150/1 000/350/1 
A38 000/000/1 000/200/1 

 - 000/600 فضاي باز
 - یورو155            فضاي باز ارزي 
 یورو270 یورو260 داخل سالن ارزي 

 
 ه نیز اضافه خواهد شد .ودارزش افزبر % مالیات  9تبصره : به مبالغ فوق 

 

 

 

 مبلغ خسارت(ریال) موضوع خسارت ردیف

 (حسب متراژ تعیین شده)

 

 

 

 

1 

تا لحظه باز بودن درب سالن ها و فضاي باز  17/3/98شنبه دو پیمانکار غرفه سازي موظف است در مورخ  -حسن انجام کار 
نسبت به اتمام کار غرفه سازي اقدام نموده و کلیه وسایل غرفه سازي، همچنین ضایعات غرفه سازي یا کف سازي را به خارج 

 رکت کننده باشد.اشمفقط آماده چیدمان وسایل  17/3/98شنبه دواز نمایشگاه انتقال دهد و غرفه در مورخ 
این بند شامل اتمام کلیه امور غرفه سازي شامل نجاري، رنگ آمیزي، برق، نصب کف، موکت یا پارکت و انتقال وسایل  توجه:

 20،000،000 غرفه سازي و ضایعات به خارج از نمایشگاه و نظافت راهروهاي مجاور و فضاهاي مشترك غرفه می باشد.

 

 

2 

 

 

تا لحظه 23/3/98( پس از اتمام ساعت کار نمایشگاه )  و  2هايپیمانکار غرفه سازي موظف است در روز – غرفه آوري جمع
باز بودن درب سالن ها و فضاي باز، کل غرفه را تخریب و محل غرفه را جاروب نموده و بدون هیچ خسارتی تحویل مجري 

 نماید.

بعد از تخریب غرفه توسط پیمانکار 
ل به خارج از ستاد برگزاري و انتقا

نمایشگاه مبلغ محاسبه و اعالم 
 خواهد شد.

براساس مقررات جاري شرکت سهامی نمایشگاهها موارد خسارت بر اساس اعالم  – وارد نمودن خسارت از هر نوع 3
 واحدهاي ساختمان و تاسیسات، اداره آب و برق، آتش نشانی، انتظامات، خدمات و واحد طراحی و غرفه آرایی اعالم می گردد.

طبق جداول خسارات واحدهاي 
 مربوطه محاسبه خواهد شد.

 

 

 

 

 قـوانین ودستورالعمـل ـداول تعیین خسـارات تخلف از مقـررات،ج

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 درصورت تصویب و اعمال هرگونه تغییر در برآورد مبالغ میزان خسارت از سوي شرکت سهامی نمایشگاهها مبالغ خسارت*

 براساس مصوبات جدید شرکت سهامی نمایشگاهها محاسبه و اخذ خواهد گردید.
 

ت
سار

دخ
ک

 

 
 غرفھ ارایی)|(تخلف از مقررات موضوع خسارت

 
 مبلغ خسارت(ریال)

 ١٠٠٠،٠٠٠           سانتیمتر ارتفاع غیر مجاز به ازاء هر متر طول 50سانتیمتر تا  11از  102

 3،000،000            و . . .) به ازاء هر دریچهV.I..P-اتاق کنفرانس-آبدارخانه-غیر قابل رویت بودن داخل فضاهاي بسته (انبار 201

 500،000 از مصالح ساختمانی غیر مجاز در کف یا دیواره هاي غرف به ازاء هر متر مربع (متراژ کل غرفه محاسبه خواهد شد)استفاده  301

 3،000،000            ورود و استفاده از دستگاه هاي غیر مجاز به ازاء هر دستگاه 401

501 
به ازاء هر متر مربع(متراژکل طبقه دوم محاسبه خواهد پوشاندن سقف غرفه در طبقه دوم به هر شکل و با هر گونه مصالح 

 گردید)
           1،000،000 

 1،000،000 تجاوز به حریم پشت غرف (به هر شکل و روش) به ازاء هر متر طول 601

 1،000،000 مسدود کردن مسیر کانالهاي تهویه و تاسیسات(به هر شکل و روش) به ازاء هر متر طول 602

 2،000،000 به حریم راهروها (شامل کف غرفه، دیواره هاي جانبی و پیشانی) به ازاء هر متر طولتجاوز  603

701 
 عدم زیباسازي دیوارهاي جانبی مشرف به غرف هم جوار و یا راهروها به ازاء هر متر طول

 موجب عدم زیبایی گردد)(شامل عدم رنگ آمیزي متناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب بنر با رنگ متناسب به نحوي که 
1،000،000 

801 
عدم تطابق نقشه اجرا شده غرفه با نقشه تایید شده توسط ناظرین ذیصالح به ازاء هر متر مربع (متراز کل غرفه محاسبه 

 خواهد گردید)
300،000 

901 
مربع(متراژ کل غرفه انجام ساخت و ساز غرف بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی تعیین شده به ازاء هر متر 

 محاسبه خواهد گردید)
300،000 

 2،000،000         عدم ایستایی غرفه به دلیل عدم عدم رعایت مقررات ملی ساختمان به ازاء هر متر طول 902

903 

 5،000،000           مبادرت به ساخت و ساز در زمان برگزاري نمایشگاه(به تشخیص ناظرین غرفه آرایی)

 

 

 »تخـلف از مقــررات طراحی و غــرفه آرایــیجـدول خسـارات «

  



 
 
 
 
 
 

کد 

 خسارت
 مبلغ خسارت(ریال) نمایشگاه در بخش ساختمان)موضوع خسارت(خسارت وارده به سالن ها و محوطه 

 2،000،000 هرگونه جوشکاري به سازه هاي داخل سالن و سازه هاي محوطه باز به ازاي هر خال جوش 1

 4،000،000 ازاي هر سوراخ سوراخ نمودن در کف و بدنه سالن ،دیوارِ،آسفالت و سایر نقاط در محوطه باز به 2

 4،000،000 هرگونه تخریب آسفالت و یا بتن  با هر ضخامت در کف سالن و محوطه نمایشگاه به ازاي هر متر مربع 3

 3،000،000 تخریب دیوار ها و سکو ها در داخل سالن و نیز محوطه باز به ازاي هر متر مربع 4

 3،000،000 و سنگی در محوطه به ازاي هر متر طول  تخریب جداول بتنی،درپوش بتنی 5

 4،000،000 تخریب نماي سنگی، بتنی، کامپوزیت و... سالنهاي نمایشگاهی  به ازاي هر متر مربع  6

 2،500،000 نصب هرگونه پرده تبلیغاتی از پشت بام سالن ها به ازاي هر قطعه 7

8 
شی از سازه هاي نمایشگاهی بدون اخذ مجوز از اداره ساختمان به ازاي هر آویزان نمودن هرگونه پرده تبلیغاتی و هر نوع 

 قطعه
3،000،000 

 3،500،000 رنگ امیزي روي آسفالت، بتن و نیز سایر فضاهاي نمایشگاهی اعم از ستون؛دیوار،کف،درب و.. به ازاي هر مترمربع 9

10 
نمایشگاهی اعم از دیواره ها ،ستونها،تابلو هاي برق و.. به ازاي هر متر ،موکت و.. به فضاهاي چسباندن هرگونه اگهی تبلیغاتی

 مربع
2،000،000 

 2،000،000 شکستن شیشه هاي ساده با هر ضخامت به ازاي هر متر مربع 11

 2،000،000 شکستن شیشه هاي رنگی؛ رفلکس؛سکوریت و خم به هر ضخامت به ازاي هر مترمربع 12

 2،000،000 هاي چوبی احداثی دور ستونها،به ازاي هر متر مربععدم جمع آوري باکس  13

14 
کانالها، درپوش هاي سیمانی؛دالهاي کانالی تاسیساتی و غیره موجود در  اهنیي تخریب یا صدمه  رساندن به نرده ،دریچه ها

 سالن ها و محوطه نمایشگاهی اعم از بتنی ،فلزي و.. به ازاي هر قطعه

 

4،000،000 

 500،000 مشاهده هرگونه تردد بر روي بام سالن ها بدون اخذ مجوز 15

  4،000،000حداقل اسیب آسیب به درب ورودي سالنهاي نمایشگاهی بنا به تشخیص اداره ساختمان 16

 500،000 نصب هرگونه چراغ روشنایی بدون مجوز اداره برق به ازاي هر چراغ 17

 250،000 برقهر انشعاب برق بدون مجوز اداره  18

 
رفه ساز و پیمانکار : در شرایطی که هر یک از موارد تخلف از مقررات طراحی و غرفه آرایی موجب اختالل در ایمنی غرف گردد عالوه بر الزام مهندس پیمانکار غ1تبصره

:تمامی جرایم جدول فوق، نافی 2خواهد شد.تبصرهبه جمع آوري موضوع تخلف و اصالح آن، خسارت مربوطه محاسبه و منظور  کننده رکتاشمغرفه سازي منتخب 
:در 3ي خواهد بود.تبصرهمسئولیت مهندسین و پیمانکاران غرفه سازي نبوده و مسئولیت عواقب امر و پاسخ گویی در مراجع ذیصالح قانونی بر عهده پیمانکار غرفه ساز

ده در جداول مربوطه پرداخت کلیه خسارات وارده به برگزارکننده ناشی از مورد تخلف بعهده صورت وقوع هر کدام از موارد تخلف فوق عالوه بر هزینه هاي خسارت قید ش
 پیمانکار غرفه ساز می باشد.

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 نمایشگاهها مبالغ خسارت*در صورت تصویب و اعمال هر گونه تغییر در برآورد مبالغ میزان خسارت از سوي شرکت سهامی 
 بر اساس مصوبات جدید شرکت سهامی نمایشگاهها محاسبه و اخذ خواهد گردید.

 ردیـف
 

 موضوع خسارت
 

 مبلغ خسارت(ریال)

 500،000 وات به ازاي هر دستگاه 1000و  500جریمه خسارت بابت استفاده از پرژکتر  1

 500،000 با طول عمر زیاد(پیر)به ازي هر دستگاهجریمه و خسارت بابت به کارگیري المپ و چراغهاي  2

 500،000 به ازاي هر دستگاه 150جریمه و خسارت بابت استفاده از چراعهاي با المپ متال هالید باالتر از  3

 3،000،000 جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلوهاي برق دیواري به ازاي هر ضلع 4

 4،000،000 ایستاده به ازاي هر ضلعجریمه و خسارت بابت تخریب درب  5

جریمه و خسارت بابت آویزان نمودن هرگونه کابل، سیم و لوازم مصرفی از سازه هاي نمایشگاهی بدون مجوز اداره برق هر  6

 قطعه
2،000،000 

 2500،000 جریمه و خسارت بابت رنگ آمیزي فضاهاي تاسیسات الکترونیکی 7

 2500،000 خواب ها و محل هاي انشعاب برق در کف سالن ها به ازاي هر موردجریمه بابت درصد پوشش کف  8

 3،500،000 جریمه و خسارت بابت عدم وجود عایق بین چراغ و تابلو غرفه با سازه هاي غرفه به ازاي هر مورد 9

 4،000،000 مصرف باال هر مورد جریمه و خسارت بابت عدم استفاده از کابل استاندارد براي برق اصلی غرفه و دستگاه هاي با 10

 5،000،000 غرفه به ازاي هر مرود تخلف 4جریمه و خسارت بابت استفاده از بهره گیري انشعاب کابل مشترك جهت برق رسانی بیش از  11

 3،000،000 مصرف کننده از یک خط 8جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغ و نقاط روشنایی بیش از  12

 4،000،000 خسارت بابت بهره گیري از خطوط و انشعاب مشترك روشنایی و برق به ازاي هر غرفهجریمه و  13

 4،000،000 جریمه و خسارت بابت استفاده از نوار چسب و انشعاب غیر اوصولی به ازاي هر غرفه 14

مینیاتوري(سیستم ارت،کلید هاي جریمه عدم تامین امنیت و حفاظت الکتریکی و جلوگیري  از برق گرفتگی در خروجی تابلو  15

 حفاظتی،مناسب،حفاظت جان،اتوماتیک و..) به ازاي هر انشعاب غرفه
4،000،000 

 2،000،000 جریمه  عدم استفاده از کلید حفاظت جان در ورودي هر غرفه و انشعاب به ازاي هر سر خط 16

 »جـدول خسـارات تخـلف از مقـررات بـرق و تاسیسـات« 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

جدید مطابق قیمت روز توسط اداره برق موارد دیگر که در جدول ذکر نگردیده است بر چسب مورد تعیین خسارات و بر اساس فهرست بهاي پایه سال و قیمت  * تذکر
 تاسیسات محاسبه و دریافت میگردد.

ه ناشی از مورد *درصورت وقوع هرکدام از موارد تخلف فوق عالوه بر هزینه هاي خسارت قید شده در جداول مربوطه پرداخت کلیه خسارات وارده به برگزارکنند            
 تخلف بعهده پیمانکار غرفه ساز می باشد.

 
 
 

 

 

 توجه : ارتفاع فوق با احتساب کف سازي در نظر گرفته شده است.

 
 

 2،500،000 غرفهوصل شده و عدم دسترسی به تابلو مینیاتوري پوشش محل انشعاب  17

 2،500،000 متر یا یعنوان تغذیه اصلی تابلو مینیاتوري 5/1استفادهاز سیم سفید در طول بیش از  18

 خسارت وارده ناشی به تحهیزات برق  فشار ضعیف  19
میزان خسارت براساس 

قیمت روز کارشناسی 

محاسبه و دریافت 

 میگردد

 خسارت وارده ناشی به تحهیزات سیستم کشف و اعالم حریق  20

 خسارت وارده ناشی به تحهیزات اسانسور و پله برقی 21

 خسارت وارده ناشی تجهیزات سیستم صوت  22

 غرفه هاي کنار دیوار سالن (متر) غرفه هاي میانی سالن  (متر) نــام ســالـن

5/12-11/10-9-8-7-6-2- 

-1A-1-38-35-2-22-21-20-14/15-41-40-38A 5/4 5/4 

2-44 ،1-44 5/3 4 

19 5/3 5/3 

A-1831-A31 3 3 

 5/3 3 25سري

 5/2 3 26سري 

 A38 4 5/2-5سالن

 »جـدول حداکثـر ارتفـاع مجـاز جهت سـاخت و سـاز در فضـاي سـالن هاي نمـایشـگاهـی« 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تحت پوشش پیش از تاریخ فوق برگزار ( بدیهی است درصورت تکمیل ظرفیت سالنهاي می باشد . 12/2/98یخ حداکثر تا تارنمایشگاه: در آخرین مهلت ثبت نام  -

 کننده از پذیرش درخواستهاي جدید معذور خواهد بود.)
 بر اساس تقویم زمابندي ارائه شده طبق اولویت ثبت نام و ... خواهد بود .نقشه جانمائی هاي جانمائی:  اعالم نقشه  -
 18/2/98شنبهدوآخرین مهلت جهت اعالم خود ساز بودن غرفه:   -
 18/2/98دوشنبه مهلت جهت اعالم غرف با تجهیز: آخرین  -
هاي اجرائی غرفه سازي جهت اخذ تأیید از مدیریت طراحی و غرفه آرائی (مربوط به متقاضیانی که رأسًا غرفه سازي نموده و یا  آخرین مهلت ارائه نقشه  -

 از پذیرش طرحهاي اجرائی معذور خواهد بود) این شرکت (پس از تاریخ ذکر شده 1/3/98نمایند):  داخل غرفه از تزئینات ویژه استفاده می
دستورالعمل و تعهد غرفه سازي، جمع آوري و تخلیه را دقیقاً مطالعه   4 شماره هاي خود ساز، فرمجهت اطالع کامل از مراحل اخذ مقررات غرفه  -

 فرمائید.
 

پلمپ خواهدگردید. لذا از  24سالنها رأس ساعت   18/3/98ز  شنبه در روباشد و  می 24لغایت  8شرکت ساعات کار جهت غرفه سازي از این با توجه به مقررات جاري 
گردد باتوجه به تاریخ تحویل سالنها و ساعات یادشده برنامه ریزي نموده و از قبل  نمایند، تقاضا می رکت کنندگانی که راساً غرفه سازي یا تزیین غرفه میاشم

شرکت بعهده مشارکت  این  نبی براي. بدیهی است عدم رعایت برنامه زمانبندي و ایجاد هر گونه خسارت جامنظور نمایندتمهیدات الزم را در خصوص برنامه زمانبندي 
 باشد. کننده متخلف می

 
 

 18/3/98شنبه   تحویل غرفه ها جهت چیدمان کاالي نمایشی و تزئین داخل غرفه: -
 کننده  رکتاشمها تا بسته شدن دربهاي سالن در غرفه الزامی است در صورت عدم حضور نماینده  نکته مهم: حضور نماینده شرکت درطول چیدمان غرفه

 مسئولیتی در قبال مفقود شدن کاالها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت.این شرکت در زمان چیدمان و جمع آوري غرفه 
 15/3/98چهارشنبه صبح روز  8 از ساعت رکت کنندگان خود ساز:اشمتحویل فضا به 

سازي در زمان مقرر مبلغ  ( در صورت عدم اتمام غرفه 17/3/98روز جمعه  24ساعت  : تا هاي خودساز آخرین مهلت جهت پایان عملیات ساخت و ساز غرفه -
 تضمین حسن انجام کار و هزینه جمع آوري تجهیزات غرفه سازي بابت خسارت دیرکرد دریافت خواهد شد.)

 بعد به98/2/31شنبهسه  تحویل کارتهاي شناسائی: - 
 22/3/98ه :  یکشنبه  افتتاح رسمی نمایشگا -
 بعداز ظهر6صبح لغایت 10 ساعات بازدید نمایشگاه: -
 24/3/98لغایت 98/3/23  خروج کاالهاي نمایشی از محوطه نمایشگاه: -
ها پس از خاتمه نمایشگاه بر اساس برنامه و ساعات اعالم  رکت کنندگان ملزم به خروج کاالهاي خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوري کامل غرفهاشم -

 باشند. برگزار کننده میشده از سوي 
 از زمان باز شدن درب سالنها تا جمع آوري کامل در غرفه الزامی است.کننده رکت اشمنکته مهم: حضور نماینده 

 23/3/98پنچ شنبه  جمع آوري و تخلیه تجهیزات غرفه ساز از محوطه نمایشگاه:
 محوطه نمایشگاه خارج گردد.24/3/1398روز جمعه  16اعت سباید بطور کامل حداکثر تا  تجهیزات غرفه سازي و ضایعات باقیمانده

 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ هاي مهم

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 12/02/1398       آخرین مهلت ثبت نام

 8/03/1398 لغایت    1/03/98                                                                              آخرین مهلت ارائه طرحهاي خودساز

 25/02/1398         آخرین مهلت درخواست درج مشخصات در کتاب ویژه نمایشگاه

 12/02/1398        تاریخ جانمایی غرف

 31/02/1398 تاریخ تحویل کارت شناسایی و پارکینگ 

 14/03/1398       خودساز غرف تاریخ تحویل

 18/03/1398 صبح  8زمان حمل کاالهاي نمایشی به داخل غرفه از ساعت 

 17/03/1398 آخرین مهلت جهت ساخت غرفه خودساز 

 18/03/1398 آخرین مهلت جهت چیدمان توسط غرفه داران

 19/03/1398 زمان افتتاحیه نمایشگاه

 24/3/1398جمعه  یتلغا        23/3/1398پنج شنبه زمان بسته بندي خروج وحمل کاالهاي نمایشی از سالن ، از ساعت پایان نمایشگاه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زمان بنديجدول 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فرم درخواست مشارکت

 الف) مشخصات فنی کاالي مورد نمایش :
 

 نوع کاال ....................................................... -1
 وزن کاال .................................................... -2

 .......... اشکال ظاهري دستگاه .....................................................)طول ....................... عرض ............................. ارتفاع .................................. حجم  ................ابعاد کاال (  -3
 

 ب ) مشخصات درخواستی غرفه :
 

 مترمربع می باشد . 30و در فضاي باز  12الزم به ذکر است حداقل غرفه درخواستی در سالن 
 

 متراژ ریالی

 با تجهیز 

 متراژ ریالی 

 بدون تجهیز

 متراژ ارزي 

 با تجهیز

 متراژ ارزي 

 بدون تجهیز

متراژ فضاي باز 

 ریالی

متراژ فضاي باز 

 ارزي

جمع کل متراژ 

 درخواستی
       
 
 

 ج) نحوه ساخت غرفه : 
 غرفه با تجهیزات (پانل بندي اطراف ، موکت ، برق ، روشنایی الزم ، کتیبه سردر غرفه ، دو عدد صندلی و یک عدد میز ) -1
و الزم است نقشه اجرایی غرفه مشخصات دقیق فنی به  بودهموظف به تجهیز غرفه خود  رکت کنندهاشممتر ) در این صورت 36غرفه بدون تجهیزات :  ( حداقل متراژ -2

نمایشگاه قرار می گیرد که پس از  مالیبه عنوان ودیعه در اختیار بخش ضمانت معتبر و مکفی همراه معرفی نامه کتبی پیمانکار ساخت به مدیریت برگزارکننده طی 
 واهد شد .تخریب و تخلیه کامل مصالح غرفه به خارج از محوطه نمایشگاه مسترد خ

 :عدد صندلی  2عدد میز،  1، موکت کف، کتیبه نویسی، یک عدد پریز برق، وات) 100عدد المپ  3( پانل بندي اطراف، روشنایی  غرفه معمولی با تجهیزات متعارف
 باشد. مترمربع غرفه می 12به ازاء هر 

  در صورت انصراف در مدت کمتر از یکماه از تاریخ برگزاري نمایشگاه،  باشد، نمایشگاه میدریافت نقشه و مشخصات محل غرفه منوط به پرداخت کامل هزینه مشارکت در
 % از مبلغ کل کسر خواهد شد.10و قبل از یک ماه،  هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد

دفترچه از  نمایشگاه فوق، با اطالع کامل مقررات و پذیرش مفاد...................... پس از مطالعه کامل ..........اینجانب .......................................... مدیر عامل شرکت .................
تکمیل فرم درخواست مشارکت در  المللی ج.ا.ایران نسبت به ثبت نام و اطالعات و مقررات و شرایط عمومی نمایشگاهها تدوین شده توسط شرکت سهامی نمایشگاههاي بین

 شعبه ................................. بانک نزد ..............................................................حساب به % کل هزینه اجاره غرفه  100و پرداخت ذکور نمایشگاه م
 نمایم. رعایت کامل مفاد آن را تعهد می اقدام نموده و به ضمیمه فرم درخواست..  ....................................نام ................ به .....................................

 
 

 امضاء و مهر شرکت                                     تاریخ
 
 
 

 1ره  رم شماف
 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 ریالی و خسارات احتمالی -تعهد محاسبه هزینه هاي ارزيفرم 

 نندگان ریالی)ک رکتاشم(ویژه 
 

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

 

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

با مطالعه و آگاهی کامل از  "نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی بیست و دومین"کت کننده بخش داخلی راشم

بخش ریالی  توجه به ثبت نام درگردم با  نمایشگاه اقدام نموده و متعهد می المللی ج.ا.ایران نسبت به ثبت نام در ارزي شرکت سهامی نمایشگاههاي بین -دستورالعمل ریالی
ارزي فقط خدمات و کاالهاي داخل کشور را در غرفه ارائه و درصورتیکه از سوي کارشناسان شرکت سهامی  -نمایشگاه، ضمن رعایت کلیه مفاد دستورالعمل ریالی

هاي ارزي اعالم شده از سوي برگزار کننده  باشد، کلیه هزینه یل غرفه مینمایشگاهها کاال یا خدمات ارائه شده خارجی شناخته شود، ضمن اینکه برگزار کننده مجاز به تعط
 تا قبل از پایان نمایشگاه توسط این شرکت پرداخت و تسویه گردد و ضمناً موارد مشروحه زیر را تقبل نمایم:

 
 عدم نمایش و تبلیغ هر گونه کاالي خارجی -1
 عدم اعالم نمایندگی از سوي شرکت خارجی به هر نحو  -2

 اعالم ساخت و تولید تحت لیسانس شرکت خارجی بدون داشتن پروانه بهره برداري و با نام تجاري شرکت خارجی عدم -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 شرکت عدم تبلیغ به نفع شرکت -5

 کنندگان در صورت لزوم مبلغی معادل کل غرفه بصورت ارزي نزد شرکت به امانت گذاشته و پس از بررسی  س از بررسی سوابق و نوع فعالیت مشارکتبرگزارکننده پ
 شود. کارشناسان شرکت سهامی و تأیید آنان نسبت به ریالی بودن غرفه چک مذکور عودت داده می

 خ برگزاري نمایشگاه، هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد.در صورت انصراف در مدت کمتر از یکماه از تاری 

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

 

 

 امضاء و مهر شرکت                                                      تاریخ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2فرم شماره 
 

  



 
 
 
 
 
 

 3فرم شماره 
 
 
 

 مشارکت ویژه نمایندگی هاي ایرانی مشارکتهاي خارجیفرم درخواست 
 .مشخصات نمایندگی ایرانی:1

 

 گردد) هریک جداگانه تکمیلبراي  ( درصورت دارا بودن بیش از یک نمایندگی خارجی، این فرمرکت خارجی اصلی: اشم. مشخصات 2 

Company Name:                                                                        Telephone No:                                           Fax No: 

Address:                                                                               Country:   

Website:                                                                                         E-mail: 

 عالم فضاي مورد نیاز  بخش خارجی نمایشگاهاهاي نمایشگاهی، شرایط پرداخت و  هزینه غرفه

 
 یورو 270 با تجهیزات

 یورو 260 بدون تجهیزات
 یورو 155 فضاي باز 

 
  به عدد صندلی  2عدد میز،  1، موکت کف، کتیبه نویسی، یک عدد پریز برق، وات) 100عدد المپ  3( پانل بندي اطراف، روشنایی متعارف:غرفه معمولی با تجهیزات

 باشد. مترمربع غرفه می 12ازاء هر 
 ه امور مالی ستاد بمبلغ اجاره بهاء را به هنگام فیش پرداخت  باشد، دریافت نقشه و مشخصات محل غرفه منوط به پرداخت کامل هزینه مشارکت در نمایشگاه می

% 10و قبل از یک ماه،  در صورت انصراف در مدت کمتر از یکماه از تاریخ برگزاري نمایشگاه، هیچگونه وجهی مسترد نخواهد شد نمایشگاه تحویل و رسید دریافت نمایید.
 از مبلغ کل کسر خواهد شد.

دفترچه اطالعات  از نمایشگاه فوق، با اطالع کامل مقررات و پذیرش مفاد.............. پس از مطالعه کامل ........................ مدیر عامل شرکت .........................اینجانب ...........................
تکمیل فرم درخواست مشارکت در نمایشگاه  نسبت به ثبت نام و المللی ج.ا.ایران و مقررات و شرایط عمومی نمایشگاهها تدوین شده توسط شرکت سهامی نمایشگاههاي بین

 دنمای ت کامل مفاد آن را تعهد میرعای اقدام نموده و % کل هزینه اجاره  غرفه ضمیمه فرم درخواست 100و پرداخت مذکور 
 

 امضاء و مهر شرکت                                      تاریخ
 
 

 تلفن / فکس:    نام شرکت/سازمان:                                                                      

 کد پستی: شماره ثبت:                                      شماره اقتصادي:

 پست الکترونیک:  : اینترنتیسایت 

  :زمینه فعالیت

  :          نشانی

 مسئول تام االختیار:   مدیر عامل:

 کاالیی: گروه  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دستورالعمل و تعهد غرفه سازي، جمع آوري و تخلیه
 

مایل هستند راساً غرفه سازي نمایند یا در نظر دارند داخل غرفه از  نمایند و این فرم ویژه مشارکت کنندگانی است که از سیستم پیش ساخته برگزار کننده استفاده نمی
سازي/ مشارکت  مانکار غرفهتزئینات ویژه استفاده نمایند. الزم است این فرم پس از مطالعه دقیق مهر و امضاء شده به همراه سایر مدارك قید شده دربند الف توسط پی

مجوز غرفه سازي به برگزار کننده ارائه گردد و با توجه به تاریخ سالنها و ساعات یاد شده برنامه ریزي نموده و از قبل  جهت اخذ تایید 8/03/98کننده حداکثر تا تاریخ 
ی ارکننده و شرکت سهامتمهیدات الزم را درخصوص برنامه زمانبندي درنظر گیرند. بدیهی است عدم رعایت برنامه زمان بندي و ایجاد هر گونه خسارت جنبی براي برگز

 باشد. نمایشگاهها بعهده مشارکت کننده متخلف می
 

یی که قوانین و * برگزار کننده در پذیرش یا رد صالحیت اجرایی پیمانکاران غرفه سازي مجاز می باشد و از ادامه فعالیت پیمانکاران غرفه سازي و شرکتها
عمل را رعایت ننمایند و از تعهدات خود تخلف بعمل آورند، جداً مقررات جاري شرکت سهامی نمایشگاهها و مفاد مندرج دردو صفحه این دستورال

باشد و نسبت به اخذ آن  جلوگیري بعمل خواهد آمد و درصورت ایراد خسارت مالی کلیه مسئولیتها و عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار متخلف می
 اقدام الزم بعمل خواهد آمد.

 
 :مدارك الزم جهت اخذ مجوز غرفه سازي -الف
 "مشارکت کننده"معرفی نامه کتبی از شرکت  -1
 گذاري شده در دو نسخه ( پالن،نما و پرسپکتیو) با قید مصالح مجاز مورد استفاده نقشه هاي اجرایی اندازه -2
ضمانت حسن انجام کار وجمع آوري تجهیزات غرفه سازي (پایان بموقع غرفه سازي، عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع، تخلیه به  تضمین معتبر و مکفی جهت -3

 مشارکت کننده مسترد خواهد شد. به توسط این شرکت  موقع) که
المللی  ریت طراحی و غرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین) که هنگام ارائه موارد فوق توسط برگزارکننده جهت معرفی به مدی111سازي (الف فرم ویژه غرفه -4

 ج.ا.ا. تکمیل و ارائه خواهد شد.
به برگزارکننده جهت معرفی و ارسال طرحها به مدیریت 8/3/98تا قبل از تاریخرکت کننده موظف است با دردست داشتن مدارك فوق اشم /پیمانکار غرفه سازي -

از پذیرش طرحهایی که پس از این تاریخ ارائه شود جداً معذور این شرکت شرکت سهامی نمایشگاهها و اخذ تأیید از آن مدیریت، مراجعه نماید.  آرائی طراحی و غرفه
 باشد. می

پس از ارائه مدارك  ي هر غرفهبراسازي موظفند  باشد و پیمانکاران غرفه سازي فقط با مجوز ساخت به داخل محوطه نمایشگاه ممکن می ورود وسایل و تجهیزات غرفه -
ات ناشی از این امر بعهده الزم و طی مراحل اداري، مجوز جداگانه دریافت نمایند درغیر اینصورت از ادامه انجام کار ممانعت بعمل خواهد آمد. بدیهی است کلیه خسار

 باشد.            رکت کننده میاشم
راي غرفه سازي بر اساس طرح تأیید شده توسط مدیریت طراحی و غرفه آرائی بوده و انجام تغییرات دراجراي طرح رکت کننده موظف به اجاشمسازي/  پیمانکار غرفه -

 باشد. مجاز نمی
اجزاي سالن بر ه تبلیغاتی به آویزان نمودن هر گونه سازه و مواردي از قبیل پرچم، بنر و پوستر از سقف سالنها ، استفاده از پروژکتورهاي سقفی و اتصال هر گونه نشان -

 اساس مقررات و دستورالعملهاي شرکت سهامی نمایشگاهها کالً ممنوع است.
 
 
 
 

 .امور اجرائی -ب
 عملیات ساخت و ساز باید درخارج از محوطه نمایشگاه انجام شده، امور اجرایی درمحوطه نمایشگاه فقط به شکل مونتاژ صورت گیرد. -1
 ها باید کامالً به صورت مونتاژ صورت گیرد.  رکت کنندگان مجاز به ورود مصالح ساختمانی جهت غرفه سازي نبوده و ساخت و ساز غرفهاشم -2

  4 فرم شماره

  



 
 
 
 
 
 
 باشد. وارد نمودن قطعات نئوپان به صورت برش نخورده به محوطه نمایشگاه و سالنهاي تحت پوشش اکیداً ممنوع می -3
 کاري، برش سنگ و اره فلز درمحوطه نمایشگاه و سالنها اکیداً ممنوع است و قطعات فلزي باید با پیچ و مهره مونتاژ شوند.ورود و استفاده از دستگاه جوش -4
 ورود و استفاده از دستگاه هاي چند کاره و میز نجاري درمحوطه نمایشگاه و سالنها اکیداً ممنوع است. -5
ده شده جهت انجام عملیات اجرایی استفاده نماید و استفاده از فضاي راهروها جهت تخلیه تجهیزات و لوازم پیمانکار موظف است فقط از فضاي غرفه تخصیص دا -6 

 ممنوع است.
 د.نباش می HSEطبق دستورالعملهاي  پیمانکار موظف به رعایت اصول ایمنی محیط کار مشارکت کننده و  -7
فرم برق ویژه زمان غرفه سازي تأیید شده توسط برگزار کننده، به مدیریت ساختمان و تأسیسات شرکت  پیمانکارموظف است جهت استفاده از برق با در دست داشتن -8

 سهامی نمایشگاهها مراجعه نماید.
 باشد. داشتن کابل برق و تابلو برق کارگاهی استاندارد به منظور استفاده از برق درحین ساخت و ساز الزم می -9

به غرفه ملزم به رعایت تمام ضوابط فنی و اصول ایمنی و استفاده از لوازم استاندارد بر اساس ضوابط و دستورالعملهاي شرکت سهامی پیمانکار دراجراي برق رسانی  -10
اشی از آن به عهده باشد. در صورت عدم رعایت موارد یاد شده از ادامه کار پیمانکار متخلف جلوگیري به عمل خواهد آمد و کلیه مسئولیتهاي ن المللی می نمایشگاههاي بین

 باشد. پیمانکار می
 هاي جانبی باید به صورت کامل رنگ آمیزي گردد. ها مشرف به غرفه دیوارهاي پشت غرفه -11
 حضور نماینده مسئول ساخت غرفه با دردست داشتن یک کپی از مجوز تأیید شده ساخت غرفه درطول مدت اجراي غرفه سازي درمحل الزامی است. -12
خاتمه یافته باشد. در صورت عدم اتمام غرفه سازي درزمان مقرر ضمانت حسن انجام کار و جمع آوري  17/3/98جمعهد روز  14اجرایی باید تا ساعت عملیات  -13

 تجهیزات غرفه سازي بابت خسارت دیرکرد دریافت خواهد شد.
 .شدسالنها پلمپ خواهد درب  18/3/98شنبه  در روز -14

 
 جمع آوري غرفه ها: -ج

روز پس از نمایشگاه حمل شود استرداد ضمانت حسن انجام کار و جمع آوري (پایان به موقع  یکتجهیزات غرفه سازي و ضایعات باقی مانده باید به طور کامل حداکثر 
و با شرکت این با تأیید ه درمدت مقرر و تخلیه به موقع) منوط به جمع آوري و خروج کامل ضایعات از محوطه نمایشگا -عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع -غرفه سازي

 باشد. ارائه فرم مربوطه می
 

تعهد غرفه سازي، جمع آوري و تخلیه اینجانب ..................................  7ضمن اطالع و پذیرش کلیه قوانین و دستورالعملهاي شرکت سهامی نمایشگاهها و موارد مندرج در فرم 
 گردم. رعایت کلیه نکات را متعهد می از .................................................................... پیمانکار غرفه سازي شرکت .................................. سالن شماره ............. فضاي ب نماینده شرکت

 
 
 
 
 
 

 مهر و امضاء شرکت: تاریخ :
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 فرم درخواست انشعاب برق
 مدیریت امور ساختمان و تاسیسات

.....................................................در سالن ......... و یا / انجام کار احتراماًٌ ، خواهشمند است با توجه به نیاز این شرکت .....................................................جهت مشارکت در نمایشگاه

 محوطه ...................... به: انشعاب برق ...................... فاز ...................... قدرت درخواستی(دیماند)

 هد:دستور مقتضی فرمایید. این شرکت متعهد می گردد موارد ذیل را انجام د

 کلیه تجهیزات الکتریکی مورد نیاز شرح فعالیت خود را تا محل انشعاب اصلی واگذاري شده با رعایت استانداردهاي جاري کشور تامین نماید. -1

ب قبل از تحویل سالنها کلیه فرمهاي مصوب را پس از تحویل زمین به دفتر مدیریت ساختمان و تاسیسات تحویل و مسئول برق تام االختیار خود را به صورت مکتو -2

 معرفی و کلیه موارد تحت قرارداد را تا مرحله تسویه حساب عهده دار باشد.

فی پیمانکار...................... کلیه مسئولیت رعایت گردم ضمن معر ....... متعهد می..................................................... نماینده تام االختیار شرکت.............................................. اینجانب -3

ا رعایت نموده و تمامی ضوابط فنی، اصول ایمنی(مطابق مقررات ملی ساختمان ایران) مسئولیت هاي قانونی استفاده از لوازم مورد تایید استانداردهاي جاري کشور ر

باشم، در غیر این صورت مدیریت ساختمان و تاسیسات در عدم واگذاري انشعاب  را عهده دار می مسئولیت هاي مدنی، حقوقی، و قانونی ناشی از عدم اجراي صحیح

 باشد. درخواستی برق مختار می

 نام و نام خانوادگی مسئول یا مسولین برق:                                            تایید و امضاء مشارکت کننده:

 :ستاد برگزاري تایید و امضاء                                                                                                 

 آدرس/تلفن ضروري:

 نام و نام خانوادگی نماینده تام االختیار:

 آدرس/ تلفن ضروري:
 

 مسئول اداره برق شرکت لطفاً  بررسی و اقدام فرمایید.                                      

 و تاسیساتمدیر امور ساختمان                                                                                                

 

 یف/ قوي لطفاً بر اساس شرح فوق الذکر اقدام نمایید.از اداره برق به پیمانکار راهبر برق فشار ضع

 مسئول اداره برق نمایشگاه                                                                                                 

 

 

 اقدام کننده شرکت راهبر                                                            تحویل گیرنده مشارکت کننده     

 

ن مقدور خواهد با توجه به عدم امکان تخصیص انشعاب آب در همه سالنهاي نمایشگاه، تخصیص انشعاب آب فقط جهت مصارف صنعتی و درصورت وجود امکانات درسال -

 بود.

 

 

 

 

  5شماره فرم

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعهد نامه غرفه داران در رابطه با رعایت موازین شرعی، اخالقی و  موارد امنیتی و حفاظتی

 

 نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، دارویی و آزمایشگاهی شرکت آواي موفق ایرانیان مجري بیست و دومین 

 

نمایم  دریافت دستورالعمل اجرایی در خصوص حفظ شئونات و شعائر اسالمی و موارد امنیتی و حفاظتی ایام برگزاري نمایشگاهها تعهد میاحتراماً، بدینوسیله ضمن تأیید 
مللی ج.ا. ا. مجاز ال هاي بیننسبت به رعایت و انجام دقیق موارد ذکر شده درطی زمان برگزاري نمایشگاه اقدام نمایم. بدیهی است درغیر این صورت شرکت سهامی نمایشگاه

 و مختار خواهد بود طبق مقررات نسبت به اجراي ضوابط مربوطه اقدام نموده و هیچگونه ادعاي خسارتی دراین رابطه نخواهم داشت.
 

 

 باشد. پر کردن مشخصات ذیل الزامی می

 

 

 نام و نام خانوادگی:                                            مدیر عامل/ نماینده تام االختیار شرکت:

 

        سمت:                                                           سالن:                                               غرفه:     

 

 تاریخ:                                                           امضا و مهرشرکت:    

 

 

 

 

 

 

 باشد. هیچ وجه امکان پذیر نمیندگان به رکت کناشمنکته مهم: تحویل کارتهاي شناسائی بدون ارائه این فرم تکمیل شده به 

 

 6فرم شماره 

  


