
 

 

 یمقررات عموم

  سومین نمایشگاه بین المللی کار ایران )ایران جابکس(

 

 لیبه دل یافتیدر یها در اقبال درخواست یتیگردد، برگزار کننده مسئول لیتحت پوشش توسط مشارکت کنندگان تکم یها روز اول ثبت نام سالن هیچنانچه در ساعات اول

 نخواهد داشت . انیدر ثبت نام متقاض ریتأخ

 دارد. یخود محفوظ م یمشارکت را برا یدرخواست یها رد فرم ای رشپذی حق کننده برگزار 

 باشد. یبه اشخاص ثالث نم یصیغرفه تخص واگذاری به مجاز ، کننده برگزار موافقت کسب بدون کننده مشارکت

فرم درخواست برق به برگزار کننده  لیو تکم یبا اعالم کتب "قبال دیدهند با شینما یآالت خود را به صورت عمل نیماش دکارکر یبه نحو لندیکه ما کنندگانی مشارکت

از کارکرد  یخسارات ناش هیخود را به اطالع برگزار کننده برسانند ، در هر حال مشارکت کننده مسئول جبران کل ازیمورد ن یبرق مصرف زانیموافقت ستاد را کسب و م

 باشد. یم شگاهیبرگزار کننده نما ایآالت خود به اشخاص ثالث و  نیماش

باشند، در  یم شگاهیهفته قبل از افتتاح نما کیغرفه مربوطه تا  آالت به نینحوه حمل ماش یکامل برا یدر زمان ثبت نام موظف به هماهنگ نیآالت سنگ نماشی صاحبان 

 بر عهده برگزار کننده نخواهد بود. یتیبه محل غرفه فراهم نباشد مسئول مربوطهچنانچه امکان انتقال دستگاه  نصورتیا ریغ

خارج  شگاهیتوسط شرکت کننده از محوطه نما دیباشد و با یممنوع م کارتن، صندوق، انباشت مواد اشتغال زا در داخل غرفه و سالن ،یاضاف لیوسا هیکل ینگهدار - 

نموده و  یهماهنگ شگاهیمستقر در نما یاداره آتش نشان یبا کارشناسان رسم دیمشارکت کننده با ،یشینما یتهایفعال یزا برا شتغالبه استفاده از مواد ا ازیگردد. در صورت ن

 .  ندینما افتیدر یمجوز کتب

شود . مذاکره و انعقاد قرار  یم زین ونو مجالت گوناگ اتیموضوع مشمول نشر نیممنوع است . ا شگاهینما یارائه شده در غرفه ها و در دوران برگزار یکاالهافروش  -

 ممنوع است. شگاهیاز اتمام نما شیانتقال کاال به خارج از غرفه پ کنیبالمانع بوده ل شگاهیداد فروش در دوران نما

، بنا به درخواست  باشندیم یرزتوسط مشارکت کننده( مشکوک به شمول تعرفه ا یبرگزار کننده )با توجه به مدارک ارسال صیکه بناء به تشخ یت کنندگانمشارک - 

 لیصادرو تحو کار ایرانمرکز روز ثبت نام و بدون درج واژه ضمانت در وجه شرکت  خیفقره چک به تار کیغرفه خود را به صورت  نهیهز ستیبا یبرگزار کننده م

بودن غرفه، برگزار کننده مجاز به نقد  ینسبت به ارز رانی.ا.اج یالملل نیب یشگاههاینما یکارشناسان شرکت سهام صیاست در صورت تشخ یهی. بدندیبرگزار کننده نما

 باشد. یکردن چک مذکور م

شرکت  ریحقوق سا زیو ن شگاهینما یمشارکت کنندگان ، برگزار کننده با حفظ مصالح عمومو باز( وتخصیص غرفه ها به  دهیسرپوش ی)فضا شگاهیکل نما یطراح در -

 داشته باشد. یاعتراض افتهیتواند نسبت به محل اختصاص  یتام بوده و مشارکت کننده نم اریاخت یکنندگان دارا

باشد تا متراژ مورد  یبا برگزار کننده بوده و برگزار کننده مجاز م ییکامل جانما اریشرکت کنندگان، اخت هیسالن ها از جهت انطباق با درخواست کل تیتوجه به محدود با -

 باشد . یموضوع از طرف شرکت کنند گان مورد قبول م نیکاهش دهد و ا ای شیرا تا چند متر افزا یدرخواست متقاض

و در صورت عدم  ستیالزام شگاهیدر طول مدت نما یحجاب و حفظ شئونات اسالم تی، رعا ج.ا.ایران یالملل نیب یشگاههاینما ی: براساس مقررات شرکت سهامحجاب -

از ادامه  یریمجاز به جلوگ ج.ا.ایران یالملل نیب یشگاههاینما یشرکت سهام نیمسئول ایو  شگاهیپرسنل آنان ، برگزار کننده نما ایتوسط شرکت کنندگان  نیقوان تیرعا

 باشند. یم گرید ینهر اقدام قانو ایشرکت کننده و  تیفعال

و برگزار کننده  یقانون در مورد آن الزام نیا تیباشند ، رعا یاستاندارد اجبار نامهیگواه افتیمشمول قانون در کهیقابل ارائه در غرفه ها در صورت یکاالها هی: کلاستاندارد -

 اینموده و  یریاستاندارد در غرفه مربوطه جلوگ نامهیارائه گواه ونمذکور بد یتوانند از ارائه کاالها یآنان م ندگانیو نما رانیا یصنعت قاتیسازمان استاندارد و تحق ایو 

 از طرف برگزار کننده به شرکت کننده پرداخت نخواهد شد. یصورت خسارت نیاست در ا یهی. بدندیغرفه مذکور نما تیفعال یلیاقدام به تعط

 

 

 و مهر شرکت امضاء       : خیتار

 
 



 

 

 نحوه پرداخت: 

مربوطه را به  نهیاقدام و هز یشگاهیمشارکت و خدمات نما نهیهز کل ٪۱۰۰برگزار کننده ، نسبت به پرداخت  یفاکتور از سو شیپ افتیپس از در دیمشارکت کننده با

خدمات و  ،یاضاف زاتیتجه نهی. هز ندینما لیتحو شگاهینما یبه ستاد برگزار ازیفرم ثبت نام و ارائه مدارک مورد ن لیو نسبت به تکم زیوار شگاهیحساب برگزار کننده نما

 خدمات پرداخت گردد.  ای زاتیبالفاصله پس از سفارش تجه دیبا یم زین ازیمورد ن التیتسه
 

  ییغرفه ، حمل کاال و غرفه آرا لیزمان تحو

 . شودیانجام م شگاهیروز قبل از افتتاح نما کیدرخواست نموده اند و حداکثر  زاتیباشند و غرفه با تجه یساخت و ساز نم یکه دارا یتحویل غرفه به مشارکت کنندگان -

 ( ۱۸لغایت  ۱۰شده است . )ساعت  نییتع شگاهیکاالها روز قبل از افتتاح نما دمانیچ یشده برا نییزمان تع -

 .  دییفرما یخودداردر راهروها  ژهیغرفه ، به و میاز قراردادن کاال در خارج از حر -

 است.  یدر غرفه ها ضرور شگاهیساعت بعد از اتمام وقت روزانه نما میو ن شگاهیساعت قبل از شروع کار نما میغرفه ها ن ندگانیحضور نما -

 .است یضرور ییدر ورود و خروج آنها، نصب کارت شناسا لیشده و تسه یمعرف ندگانینما صیبمنظور تشخ -

 .  دییمفقودشده به مسئول سالن اعالم فرما یکاالها قیو با ذکر مشخصات دق یبه صورت کتب عایاز داخل غرفه مراتب را سر ییئهر گونه ش در صورت مفقود شدن -

راس ساعت  ندهینما کیکه  میینمایم هیصبح درب سالنها بمنظور انجام امور نظافت باز خواهد شد، توص ۹هر روز رأس ساعت  شگاهینما یدر دوران برگزار نکهیبه ا ظرن -

 مشخص شده در محل غرفه حضور داشته باشد.

 یو ارز یالیآن بر حسب ر یاجاره غرف و خدمات جنب نهیمحاسبه هز نحوه
 

 آن: غیکاال و تبل شیعرضه و نما یچگونگ 

 یدیکارگاه معتبر و با واحد تول یو کارت شناسان یصنعت تیفعال یو گواه یپروانه بهره بردار یدارا یصنعت یدیتول یتوسط واحد ها یرانیکاال با برند با نام ا شینما - 

 باشد. یم یالیبصورت ر نهیگردند ، مشمول پرداخت هز یو ارائه م دیتول یاقتصاد ژهیو ایو  یمناطق آزاد تجار ایکه در داخل و  ،یدیتول یپروانه صنف یدارا ینفص

 یم یالیبصورت ر نهیگردد مشمول پرداخت هز یم یمعرف یخارج یمحصول مشترک کشورها ایو  سانسیو تحت ل دیکه در داخل تول یرانیکاال با برند با نام ا شینما -

 باشد

و مصوبه  یو دارائ یمجوز از وزارت امور اقتصاد یو دارا دیتول رانیدر ا یو خارج یرانیا یمشترک شرکتها یگذار هیکه بر اساس سرما یکاال با برند خارج شینما -

 باشد. یم یالیبصورت ر نهیباشد، مشمول پرداخت هز یدولت م اتیه

نمونه در حداقل فضا  عیدر صورت تجم ربط،یاز مراجع ذ یپروانه بهره بردار یدارا یدیتول یداخل، توسط واحدها یبا کاال سهیبمنظور مقا یخارج ینمونه کاال شینما -

 باشد. یم یالیبصورت ر نهیمشمول پرداخت هز ،یابی) به تناسب نوع و ابعاد نمونه ( و عدم اقدام به بازار

آن، مشمول  غیو عدم تبل یبه شرط پوشاندن برند خارج ،یدیتول ی، توسط واحدها تینوع فعال شیصرفا بعنوان ابزار کار در ارتباط با نما یآالت خارج نیماش شینما -

 باشد. یم یالیبصورت ر نهیپرداخت هز

 یالیبصورت ر نهی)بصورت پوستر، بروشور، کاال و ...( مشمول پرداخت هز یخارج یها شرکت غی( در صورت عدم تبلونی)اتوماس ی، نرم افزار یفن یها تیخالق یمعرف -

 .باشد یم

 باشد.  یم یالیبصورت ر نهیکشورها، صرفأ بدون ارائه کاال، مشمول پرداخت هز ریو سا رانیا یمشترک بازرگان یها مشارکت اتاق -

 ،یبرند خارج غیهرگونه تبل ایو موارد مشابه صرفأ بدون ارائه کاال و  ستمیس ی. طراحطرح و اجرا یمانکاری،پ یعرضه کننده خدمات مشاوره ا یها مشارکت شرکت -

 مشارکت آژانس هاید بود، . خواه یالیر صددر ۷۰و  یدرصد ارز ۳۰بصورت  نهیمشمول پرداخت هز نصورتیا ریباشد. در غ یم یالیبصورت ر نهیمشمول پرداخت هز

 باشد. یم یالیبصورت ر نهیمشمول پرداخت هز ،یخارج یندگیدر صورت عدم تبلغ نما یگردشگر

 

 و مهر شرکت امضاء       : خیتار

 



 

 

پرداخت  مشمول گردند، یمنتشر م یو خارج یداخل یتوامان شرکتها غینامه و امثالهم که با تبل ینامه ، اگه ژهیاعم از روزنامه، مجله، بولتن، و یداخل اتیمشارکت نشر -

 ،ید یس عیتوز لم،یبنر، پخش ف نصب قی) از طر اتیبه نشر افتهی صیدر غرفه تخص یخارج یشرکت ها یندگینما ایبرند  غیاست تبل یهیباشد. بد یم یالیبصورت ر نهیهز

 .باشد یو ... ( ممنوع م یکاتالوگ و بروشور مستقل خارج

مربوطه )و با  شرکت از ینامه کتب یو معرف یبا ارائه پروانه صنف یمجاز داخل ندگانیدر جهت رفاه مصرف کننده توسط نما یخارج یخدمات پس از فروش کاال یمعرف - 

 باشد. یم یالیدرصد ر ۷۰و  یدرصد ارز ۳۰بصورت  نهیعدم ارائه کاال و قطعات منفصله، مشمول پرداخت هز تیرعا

(، سانسیل عدم درج تحت ایو با درج  یرانیبرند ا ای)با هر نام  یرانیا یمخلوط با کاال ایو  یوارد شده در کشور بصورت فله که پس از بسته بند یمحصوالت خارج - 

 باشد.  یم یالیدرصد ر ۳۰ و یدرصد ارز ۷۰بصورت  نهیاشغال شده، مشمول پرداخت هز یفضا زانیشود، به م یگذاشته م شیبه نما یتوسط مشارکت کننده داخل

بصورت  باشند وزارت صنعت، معدن و تجارت یپروانه ساخت و بهره بردار یچنانچه دارا ندینما یم دیتول یخارج یکه محصوالت با برندها یرانیا یدیتول یها شرکت -

 محاسبه گردد.  یالیر

 یارز درصد ۳۰بصورت  نهیمشمول پرداخت هز ،یداخل یدر صورت ارائه تفاهمنامه با مجر ،یخارج یها شگاهیو فروش نما یابیبازار یها یندگیتخصیص فضا به نما -

 خواهد بود.  یدرصد ارز ۱۰۰بصورت  نهیمشمول پرداخت هز نصورتیا ریباشد. در غ یم یالیدرصد ر ۷۰و 

 نهیهز پرداخت موضوع مشمول تیباشد و در صورت عدم رعا یم یرانیخود با نام ا تیکاال، خدمات و فعال غیصرفا مجاز به ارائه و تبل یالیمشارکت کننده بخش غرف ر -

 باشد.  یم یدرصد ارز ۱۰۰بصورت 

 باشد. یم یبصورت ارز نهیشده، مشمول پرداخت هز دیدر خارج از کشور تول مایکه مستق ییکاال شینما -

بصورت  نهیهز مشمول پرداخت ،یرجخا یشرکت ها ایکاال و  غیوگ، بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلعکس، کاتال لم،یواردات کاال به هر نحو و عرضه بروشور، ف غیتبل - 

 باشد. یم یارز

 باشد.  یم یبصورت ارز نهیمشمول پرداخت هز یخارج یشرکتها یرسم ایو  یانحصار یندگینما غیتبل - 

مربوط  خدمات ایکاال  یستیبا یمشارکت دارند م شگاهیدر نما یخارج یکاال زیداخل و ن دیتول یکاال شیو نما دیکه بمنظور تول یرانیا یبازرگان یدیتول یها شرکت -

 ری. در غندی( عرضه نما مترمربع ۱۲حداقل متراژ ) تیو با رعا یشده )با ابعاد استاندارد( از بخش داخل کیو در متراژ تفک زیمتما "کامال یرا در فضائ یبه بخش خارج

 محاسبه خواهد شد.  یغرفه بصورت ارز یکل فضا نصورتیا

 خواهد شد.  افتیمحاسبه و در نایع یو ارز یالی( مطابق با نوع مشارکت اعم از رvip) فاتیهر گونه فضا جهت احداث محل تشر صیتخص -

که  یمیتنظ صورتجلسه یمراتب ط رت،یاهده هر گونه مغاغرف اقدام و در صورت مش هیاز کل دیبه بازد تنسب یبهمراه مجر یالیو ر یارز تهیکم شگاهیپس از افتتاح نما -

استمرار خواهد داشت.  یدوره برگزار طول است نظارت بر عملکرد غرف در یهیباشد. بد یموظف به پرداخت وجه مربوطه م یو مجر الماست اع دهیرس یبه امضاء مجر

 .که همان صاحب مجوز است باشد یبه نام شخص حقوق ستیبا یثبت نام مشارکت کنندگان، الزاما م جیدر پک یمجر یشماره حساب اعالم شده از سو -

 

 و مهر شرکت امضاء       : خیتار

 

 



 

 

 برق و تلفن: 

مصرف برق  نهیقرار دهد. هز شگاهیبرگزار کننده نما اری، در اخت شگاهیروز قبل از افتتاح نما ۱۲خود را تا  ازیو مقدار برق مورد ن ینقشه اتصاالت برق دیمشارکت کننده با

 یبرق مصرف یها نهیهز "خواهد شد ، ضمنا افتیمشارکت کنندگان در ازمربوطه  نهیمحاسبه و هز یوات( توسط کارشناسان فن ۱۰۰مازاد بر تعهد برگزار کننده )هرسه متر 

 . باشدیم لیبه شرح ذ

 مبلغ هزینه شرح ردیف

 ریال ۳۰۰۰ های داخلی هرکیلو واتبرق مصرفی شرکت  ۱

 سنت 5۰ برق مصرفی شرکت های خارجی هرکیلو وات ۲

 

پر مصرف ممنوع است و در  یشینما لیو وسا یپرمصرف مانند پروژکتور اضاف لیاستفاده شده در غرفه ها محدود است ، لذا استفاده از وسا یها یکش میمقاومت س -

 . دینما افتیمجوز الزم را در شگاهیبرگزارکننده نما یبا هماهنگ دی، مشارکت کننده با ازیصورت ن

نموده و جهت انتقال برق  هیرا خود ته شیخو یبرق درخواست زانیارت( و متناسب با م ستمیاتو مات )استاندارد و مجهز به س یکابل و تابلوها دمشارکت کنند گان موظفن - 

 .دینمااقدام  رانیج.ا.ا یالملل نیب یشگاههاینما یسهامواحد برق شرکت  یمربوطه ، با هماهنگ به غرفه یارتباط یکابل ها ای یاصل یاز تابلو

ستاد  دییو تأ لیو پس از تکم افتیدر رانیا یالملل نیب یها شگاهینما یاز واحد مخابرات شرکت سهام شگاهیروز قبل از افتتاح نما ۱۲تلفن را  یفرم درخواست واگذار - 

اتصال و مصرف بر اساس مندرجات فرم مربوط از  نهینصب و هز شگاهیتلفن قبل از شروع نما یخطوط درخواست هیکل دیینما میبه واحد مخابرات تسل شگاهینما یبرگزار

 . ندینماخود را پرداخت  یبرق مصرف نهیهز دیبا یم ندیاقدام به ساخت غرفه خود نما "که رأسا یشرکت کنندگان -خواهد شد.  افتیمشارکت کننده در

 . ندیمصرف برق مازادرا پرداخت نما نهیهز دیبایمتر مربع( م ۳از حد استاندارد )صدوات در  شیاستفاده از برق ب ازمندبهیکه ن یشرکت کنندگان -

 اخذ خواهد شد.( آب و تلفن بطور جداگانه محاسبه و از شرکت کنندگان ییاز موارد استاندارد روشنا ری)به غ یاستفاده از برق اضاف نهیهز -

 :نگیو پارک ییکارت شناسا شگاه،ینما یرسم کتاب

فرم مربوطه را  دیبا ،یسیو و انگل ی، به دو زبان فارس شگاهینما یدر کتاب رسم ،یشینما یمشارکت کننده جهت درج اطالعات شرکت خود و مشخصات کامل کاال -

 .دینما میبه برگزار کننده تسل یآگه نهیپرداخت هز شیهمراه با ف شگاهیو همزمان با ثبت نام نما لیتکم

 یاز پرسنل ۳×۴عکس  قطعه کیو به همراه  لی، تکم شگاهیقبل از افتتاح نما کماهیرا حداکثر تا  ییمربوطه به درخواست کارت شناسا ید فرم هایمشارکت کنندگان با -

خواهد داشت.  بستگیتحت پوشش غرفه شرکت کننده  متراژ متناسب با نگیو پارک ییشناسا. تعداد کارت ندینما میکه در غرفه حضور خواهند داشت، به برگزار کننده تسل

امکان  شگاهیکار نما شروع ازقبل فقط صبح ها  شگاهیبه داخل محوطه نما ییمواد غذا نیمشارکت کننده و همچن ازیحمل و نقل لوازم مورد ن شگاه،ینما یدر طول برگزار -

 ممنوع است .  شگاهیمشارکت کننده در محوطه نما ی، تردد خودرو شگاهینما یاست. در ساعات برگزار ریپذ

 کاال: غیبه منظور تبل رهیعرضه کاتالوگ, بروشور, پوستر, نصب تابلو و غ یچگونگ

از برگزار کننده و  یاز کسب موافقت کتب ، پالکارد ، پس یغاتیتبل لیارائه شود ، نصب هر گونه وسا افتهیدر محدوده غرفه اختصاص  دیمشارکت کننده با یغاتیتبل لیوسا

 باشد . یم یشگاهیااز غرف نم یبردار لمیو ف یباشد. برگزار کننده مجاز به انجام عکسبردار یم ریمربوطه امکان پذ یها نهیپرداخت هز

 

 و مهر شرکت امضاء       : خیتار



 

 

 شگاهینما یشرکت سهام یو کسب مجوز از روابط عموم یمشارکت کننده، پس از هماهنگ یاختصاص یو خارج از غرفه ها شگاهیدر محوطه نما غاتیانجام هر گونه تبل

 باشد . یمجاز م رانیج.ا یالملل نیب یها

 نیب یها شگاهینما یشرکت سهام یو داخل غرفه شرکت کننده پس از کسب مجوز از روابط عموم شگاهیاز محوطه نما یبردار لمیف ای یعکسبردار هرگونه 

 غرف ممنوع است. ریاز سا یلمبرداریو ف یاست عکسبردار یهیباشد. بد یمجاز م شگاهیو برگزار کننده نما رانیج.ا.ا یالملل

  ندیهماهنگ نما شگاهیمراتب را با برگزار کننده نما یو محاط یطیمح غاتیانجام هرگونه تبل یبرا یستیبا گانکنند شرکت . 

 خروج کاال: 

 اجتناب  یضرور ریممنوع است لذا مشارکت کنندگان ، از آوردن اقالم غ شگاهینما یدر طول مدت برگزار رانیا یالملل نیب یها شگاهنمای محوطه از کاال خروج

 ند . ینما

 خود را از داخل سالن محل  یتواند کاال یم ییحساب نها هیبرگه تسو هیدیصورت حساب ها و اخذ تأئ هی، مشارکت کننده فقط با پرداخت کل شگاهینما انیدر پا

و ساخت  یغرفه را بصورت دو طبقه طراح ایمتراژ داشته و  شیکه افزا ی. لذا خروج شرکت کنندگاندیتهران خارج نما یالملل نیب شگاهیو محوطه نما شینما

باشد، لذا  ینم ریحساب کامل با برگزار کننده امکان پذ هیداشته اند، قبل از تسو یشگاهیو مقررات نما نیقوان تیدر رعا یخسارت و تخلف اینموده اند و 

اقدام شود تا از بروز مشکالت متصوره  شگاهینما یبرگزار ستادحساب با  هینسبت به تسو شگاهینما یانیکه تا قبل از روز پا ندیاتخاذ فرما یبیخواهشمند است ترت

 .دینما یریجلوگ

 است  یهی. بدندیخود اقدام نما یاختصاص یغرفه ها هیخروج کاال و تخل ،ینسبت به بسته بند شگاهینما انیروز پس از پا کیحداکثر تا  دبای کنندگان مشارکت

، خسارت وارده  یانباردار یها نهیغرفه اقدام نموده و در خصوص هز هیمهلت مقرر، برگزارکننده رأسا به تخل انینکته و پس از پا نیدر صورت عدم توجه به ا

 نخواهد داشت . یتیمسئول چگونهیدان کاال هفق ایو 

 رزرو شده: یکاهش فضا ایانصراف از مشارکت و  ضوابط

 پس  نصورتیرسمأ و بصورت مکتوب به برگزار کننده اعالم گردد در ا شگاهیروز قبل از افتتاح نما ۳۰حداقل تا  دیبا یانصراف از مشارکت م ای و متراژ کاهش

 ام خواهد نمود.اقد مابقی ٪۹۰برگزار کننده نسبت به استرداد  ،یزواری مبالغ از ٪۱۰از کسر 

 شگاهیدر نما افتهی صینخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخص رفتهیوجه درخواست انصراف پذ چیروز تا زمان افتتاح، به ه ۳۰کمتر از  یدر فاصله زمان 

اجاره و واگذار  انیمتقاض ریخواهد داشت تا غرفه مورد نظر را به سا یشگاهینما نیحق را طبق قوان نیو برگزار کننده مجاز و ا گرددیمسترد نم یوجه چگونهیه

از امکانات و  نانیو پس از حصول اطم دهیسنج یخود را بدرست یکار طیجوانب و شرا ی. لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام، تمامدینما

 ری، تأث شگاهیبه افتتاح نما کینزد یدر روزها ژهیبو شگاهینما ییکه بر روند اجرا یمسائلتا از بروز  ندیاقدام نما شگاهیت در نمامقدورات خود نسبت به مشارک

 شود.  یری، جلوگ گذاردیم یباق یمنف

 در صورت انصراف مشمول بند فوق خواهند بود زیثبت نام نموده اند ن شگاهیروز به افتتاح نما ۳۰کمتر از  یکه در فاصله زمان کنندگانی شرکت. 

  روز به افتتاح  ۳۰پرداخت نموده باشد و در فاصله کمتر از  یمشارکت را به ستاد برگزار نهیاساس هز نیبوده و بر ا زاتیغرفهء شرکت کننده با تجه هچنانچ

 مسترد نخواهد شد. یه وب یگونه وجه چیه ند،ینما زاتیغرفه به صورت بدون تجه رییبه تغ میتصم شگاهینما

 : فهغر شیو آرا یساخت آماده ساز 

مجوز ساخت و ساز بدهد  ییخود فقط به غرفه ها صی، برگزار کننده مجاز است بنا به تشخ ستیروز فرصت باق ۳حدود  شگاهیسالن تا افتتاح نما لیزمان تحو نکهینظر به ا

،  یجوشکار ریساخت اسکلت غرفه ها نظ اتیعمل هکلی •. ابدی انیشده ساخت و ساز پا نییساخته بوده و حداکثر در مدت تع شیپ یستمهایکه طرح آنها قابل اجراء و با س

 یگردند. آماده ساز یشگاهیبصورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سالن نما دیساخت غرفه ها با یممنوع و قطعات الزم برا شگاهینما یها در داخل سالن رهیو غ ینجار

 ریخارج شده باشد . در غ شگاهیاز محوطه نما یخال یو صندوقها یاضاف لیوسا هیباشد و کل دهیو به اتمام رس لیتکم شگاهیساعت قبل از افتتاح نما ۲۴ دیکاال با دمانیو چ

 . دیشود پرداخت نما یم نییبرگزار کننده تع یرا بعنوان خسارت که از سو یکرد مبلغ ریشرکت کننده موظف است به ازاء هر ساعت د نصورتیا

 و مهر شرکت امضاء       : خیتار



 

 

 مورد،  نیاست در صورت عدم توجه به ا یهیموکت ممنوع است .بد یو مفروش شدن سالنها تردد انواع خودرو در داخل سالنها و رو سازی آماده از پس:  موکت

 خسارت بر عهده مشارکت کننده خواهد بود . نهیپرداخت هز

 برسد، ضمنا حداکثر زمان  شگاهینما یستاد برگزار دیبه تائ دیبا زاتی)غرفه بدون تجهشوندیکه توسط مشارکت کننده اجراء م ییو ساخت غرفه ها یاجرائ یها نقشه

توسط طراح شرکت کنندگان  اهشگینما یمربوطه از ستاد برگزار یفرمها لیو تکم افتیخصوص در نیدر ا باشد،یم شگاهیروز قبل از افتتاح نما ۱۲ارائه نقشه به ستاد 

 واقع نخواهند شد. دییمقرر ارائه شوند مورد تأ خیکه بعد از تار ییاست . نقشه ها یضرور

  خود را به  یشنهادیالزم را از ستاد اخذ و نقشه پ هیدییتأ ستیبا یم ندیغرفه استفاده نما نیساخت و تزئ یمتر برا 5/  ۲از  شیاز ارتفاع ب لندیکه ما یشرکت کنندگان

 .ندیو پس از موافقت اقدام نما میتسل شگاههاینما یشرکت سهام یواحد فن

  در نظر گرفته شده است یاحتساب کف ساز با فوق ارقام: وجه. 

  را که الزم بدانند  یرییغحق انجام هرگونه ت یشگاهیبراساس اصول نما شگاههاینما یشرکت سهام یو غرفه آرائ یطراح تیریو مد شگاهیبرگزار کننده نما فنی واحد

ساخت  بیو تخر ریینسبت به تغ شگاههاینما یشرکت سهام ییو غرفه آرا یطراح تیریداده شده مد راتییدر صورت عدول از تغ .باشندیارائه شده دارا م یدر طرحها

 گردد . یمربوطه از شرکت کننده اخذ م یها نهیو ساز غرفه اقدام و هز

  هیباشد و کل یکه غرفه قابل بهره بردار یبه اتمام برسد به گونه ا شگاهیساعت قبل از افتتاح نما ۲۴ دیغرفه ساخت و ساز( با یساز ادهو آم ییاجرا اتیعمل هکلی 

باشد. قابل ذکر است  هنداشت شگاهیتا زمان افتتاح نما یاقدام چگونهیبه ه ازیکه ن یبه اتمام برسد به صورت شگاهیساعت قبل از افتتاح نما ۲۴ زیکاال ن دمانیچ اتیعمل

 .ندیپرداخت نما شگاهیبه برگزارکننده نما رکردیبه عنوان د الیر ۲.۰۰۰.۰۰۰حضور در غرفه موظفند مبلغ  هر ساعت اضافه یبه ازا نیکه متخلف

  جهت اخذ  یاجرائ یارائه نقشه ها غرفه ساز و ینسبت به معرف یغرفه ساز یاز اجرا شیپ ستیبا یم ند،ینما یهستند راسأ غرفه ساز لیکه ما کنندگانی شرکت

 زاتیتجه یجمع آور نیبعنوان تضم  مرکز کار ایران در وجه شرکت  یشده بانک نیبه صورت چک تضم الیر 15,000,000مبلغ اقدام و ملزم به سپردن  یاز ستاد برگزار هیدییتأ

به صورت دو طبقه  هیدیبا اخذ تائ یغرفه ساز یباشند. چنانچه اجرا یم ییو غرفه آرا یو مقررات امور طراح نیقوان تیو عدم رعا یخسارت احتمال ،یغرفه ساز

 باشند. یتعرفه اعالم شده م متیدرصد ق 5۰کننده ملزم به پرداخت متراژ تحت پوشش طبقه دوم بر اساس  تشرک رد،یانجام گ

 : ینیب شیقابل پ ریحوادث غ 

 ای غوکه منجر به ل یگریشده د ینیب شیپ ریهر گونه حوادث غ ایو  ی، آتش سوز لیژور ( مانند : جنگ ، زلزله، سنشده ) فورس ما ینیب شیپ عیدر صورت بروز وقا

گردد. ضمنا  یبه شرکت کنندگان ، مسترد م یکسر و مابق یشگاهیپرداخت شده نما یها نهیبابت هز یزیدرصد از وجوه وار 5۰گردد،  شگاهیزمان و مکان نما رییتغ

 .است دهیگرد تیتوسط شرکت کننده رؤ شگاهینما یمفاد مجوز برگزار

 توافقات: 

هر گونه توافقات  وباشد نیمکتوب و ممهور به مهر و امضاء طرف دیبا ردیصورت گ شگاهیشرکت کننده و برگزار کننده نما نیماب یف دیکه با یگریهر گونه توافق د  -

 |باشد.  یمورد قبول نم یشفاه

 

 و مهر شرکت امضاء       : خیتار

 

 

 

 

 



 

 

 : شگاههایومقررات نما نیقوان ریسا 

 یو نام شرکت خارج یو کاتالوگ خارج لمیاستفاده از پوستر، بروشور، عکس، ف ایو  یکاالها و محصوالت خارج شیوجه مجاز به نما چیبه داخلی کنندگان شرکت 

 باشد. یم شگاهینما یو بر اساس تعرفه بخش خارج یارز رتنکته شرکت کننده ملزم به پرداخت اجاره بهاء غرفه بصو نیا تیباشند . در صورت عدم رعا ینم

 یم شگاهیو برگزار کننده نما رانیج.ا.ا یالملل نیب یشگاههاینما یشده توسط شرکت سهام نیتدو شگاههاینما یعموم طیتابع مقررات و شرا شگاهینما نیدر ا مشارکت -

 باشد.

 د،ینما ینم جادیجهت رزرو غرفه ا شگاهیبرگزار کننده نما یبرا یتعهد چگونهیه یثبت نام توسط متقاض یفرمها نیدر خواست مشارکت و همچن یو ارسال فرمها لیمتک -

 یدرخواست یموجود باشد فضا یشینما یادر سالن ه یخال یباشد و چنانچه تا آن زمان فضا یغرفه قابل قبول م یها نههزی ٪۱۰۰پس از پرداخت  یاست ثبت نام قطع یهیبد

 شرکت کننده قرار خواهد گرفت. اریدر اخت

حساب با برگزار کننده اقدام  هیو مشارکت کننده موظف است براساس متراژ اعالم شده نسبت به تسو گرددیو ساخت غرفه مشخص م لیغرفه پس از تکم یینها متراژ -

 غرفه خود را نخواهد داشت. شیافزا ایکاهش و  نسب به یاعتراض چگونهیو ه دینما

برگزار کننده محفوظ و هر  یبرا یقانون یریگیخود نبوده و حق هرگونه پ یغرفه و کاال هیمشارکت، غرفه داران مجاز به تخل یها نهیصورت عدم پرداخت به موقع هز در -

 طرفین برسد.  دییمعتبر است که بصورت مکتوب و امضاء شده به تأ یشرکت کننده و برگزار کننده تنها در صورت انیم یگونه توافق

 ایو  تیزیاستاندارد، تراکت، بروشور، کارت و یها، گواه و اداره ثبت شرکت یدر روزنامه رسم یدیتول یکاالها یثبت نام تجار د،یتول ،یپروانه بهره بردار یارائه کپ -

 است.( یگردد. )الزام لیتحو شگاهینما یشده ثبت نام به ستاد برگزار لیتکم یفرمها لیدر زمان تحو دیبا یئه خواهد نمود مدر غرفه ارا یکه متقاض یغاتیهرگونه موارد تبل

 امتناع  افتهی صیاز قبول مکان تخص ایرا انتخاب نموده و  یتواند مکان خاص ینم یآنها تماما برعهده برگزار کننده است، لذا متقاض یمحل غرفه ها و نحوه واگذار نتعیی

 ورزد.

 باشد. یبرعهده شرکت کنندگان محترم م یفیتکل اتیو مال مهیب لیاز قب شگاهینما نیمشارکت در ا یکسورات قانون هیکل -

، در صورت درخواست کارت مازاد  ردیگیشرکت کنندگان قرار م اریدر اخت گانیبصورت را شگاهیاز نما دیعدد کارت دعوت بازد ۲هر متر مربع  یازا به -

 پرد خت گردد.  شگاهینما یهر کارت به ستاد برگزار یبه ازا الیر 5۰ر۰۰۰مبلغ  ستیبایم

 انیس از پاباشد، لذا پ یبر عهده شرکت کننده م شگاهیقبل از افتتاح و بعد از اختتام نما امیو ا شگاهینما ییساعت برپا درآن  لیمراقبت و محافظت از غرفه و وسا تیمسئول 

خواهد بود. ضمنا از شرکت  شگاهیحراست از غرفه ها بر عهده انتظامات نما تیگردد مسئول یسالنها قفل و پلمپ م یکه در بها دیبازد ریدر ساعت غ شگاهیکار روزانه نما

لپ تاپ، تلفن همراه و ... از قبل از  وتر،یکامپ ،یعکاس ،یلمبرداریف نیدورب دئو،یو ون،یزی: تلولیباارزش به غرفه از قب یگردد از ورود هر گونه کاال یکنندگان تقاضا م

باشد. ستاد  یگونه کاالها بر عهده شرکت کنندگان م نیا یارحفظ و نگهد تیصورت مسئول نیا ریدر غ ند،ینما یبه غرفه جدا خوددار شگاهینما هیافتتاح تا روز تخل

 ندارد. یتیمسئول چگونهیخصوص ه نیدر ا شگاهینما یبرگزار

بخش  نیگردد و شرکت کنندگان در ا یرا شامل نم یگونه امکانات چیاست، لذا ه یخال نی)زم زاتیدر داخل سالن به صورت بدون تجه ایباز و  یغرفه در فضا -

 باشند. یموکت و ... م ،یغرفه خود اعم از برق، غرفه ساز زیملزم به تجه شگاهیاز نما

 شگاهیدر کتاب نما یرانیا ایو یخارج یتجار یها یندگیاز نما یتعداد ی)مانند ، اسام یشرکت کنندگان بخواهند نسبت به درج اطالعات اضاف کهیدر صورت -

 . ندیپرداخت نما شگاهینما یبه ستاد برگزار الیر ۳.۰۰۰.۰۰۰مبلغ به ازا هر شرکت  ستیبا ی، م ندیاقدام نما

 یم یتشکر و قدردان مانهیشرکت کنندگان صم هیکل یباشد. از همکار یم دییمطالعه و مورد تا یالملل نیب یشگاههایر نمامشارکت د یو مقررات عموم نیقوان -

 .  میاز خداوند منان خواهان رانیا یاسالم یرا در راه خدمت به جمهور زانیعز نیا قیو توف میینما

 قرار گرفت. دییمطالعه و مورد تأ یالملل نیب یشگاههایمشارکت در نما یو مقررات عموم نیقوان هیکل -

 و مهر شرکت امضاء       : خیتار


