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توانمندی  نمایشگاه ومینسمقررات عمومي جهت مشارکت در  قوانین و مجموعه

 صادراتی جمهوری اسالمی ایران:های 

 غرفه ءاجاره بهاثبت نام در نمایشگاه و پرداخت هزینه   بخش اول: .

 ضوابط مربوط به عرضه و نمایش کاال های نمایشگاهی  بخش دوم: .

 امور فنی و ساخت و ساز غرفه ها  :سوم بخش .

 ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شده  :چهارمبخش  .

 واگذاری و چیدمان غرفه ها  :پنجمبخش  .

 حفاظت و امنیت غرفه ها  :ششمبخش  .

 م نمایشگاهتماتخلیه و تخریب غرفه ها پس از ا  تم:فبخش ه .

 ضوابط صدور کارت شناسایی و کارت پارکینگ  :هشتمبخش  .

 نحوه انجام تبلیغات محیطی در زمان برپایی نمایشگاه هم: نبخش  .

 فرم هادریافت   :همدبخش  .

  سایر موارد . بخش یازدهم: 
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 و پرداخت هزینه اجاره بهاء غرفه ثبت نام در نمایشگاهبخش اول: 

مراجعیییه  www.irantsn.com متقاضییییان ثبیییت نیییام در نمایشیییگاه میییی بای یییت بیییه سیییایت-1

در  اعیییشم شیییده در سیییایت تنمیییی  نماینیییید  نمیییوده و فیییرم هیییای مربوطیییه را طبییی  مراحیییی  

از سیییوی مشیییارکت بیییا داشیییتن معرفیییی نامیییه  صیییورت نییییاز نماینیییده تیییام االختییییار متقاضیییی

 (د.اد برگزاری نمایشگاه مراجعه نمایبه ست می تواندکننده 

 در پذیرش درخواست ها اختیار تام دارد. ستاد برگزاری -2

مقتضی است ک  هزینه مشارکت بر اساس فضای مورد درخواست به هنگام ثبت نام به  -3

 ه ستاد برگزاری تحوی  گردد.شماره ح اب اعشم شده واریز و رسید آن ب

ن بت  متقاضیانی که سریعتر  ح  انتخاب منان غرفه بر اساس اولویت ثبت نام می باشد .  -4

 (.شتبه ثبت نام اقدام نموده باشند در خصوص انتخاب منان غرفه برسایرین تقدم خواهند دا

ام واریز وجه ثبت ن ساعت نسبت به 24تا غرفه ،  و رزرو پس از انتخاب مشارکت کننده -5

ه هیچگون یبرگزارستاد . در صورت عدم واریز وجوه در پایان مهلت مقرر ،  فرصت دارد

کت به واگذاری آن به سایر مشار نداشته و ن بت تعهدی جهت حفظ غرفه برای مشارکت کننده

 اقدام خواهد نمود.کنندگان 

 باشد:هزینه هر متر مربع فضای نمایشگاهی به شرح ذی  می   -6

قیمت هر متر مربع با  حداقل متراژ نوع سالن

 تجهیزات

 12)حداقل متراژ : 

(مترمربع  

قیمت هر متر مربع بدون 

 تجهیزات

مترمربع( 24)حداقل متراژ:   

𝑴𝟐  12 سرپوشیده لایر .0.000532  لایر 0.00030.2   

 

 

http://www.irantsn.com/
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ن نمایشگاه به دو زبارکت کنندگان و شرح فعالیت آنها در کتاب رسمی اشمدرج مشخصات  -7

زم رکت کنندگان محترم ملاشدرج خواهد گردید لذا م ارسی و انگلی ی توسط ستاد برگزاریف

در  به ارایه به موقع اطشعات و مشخصات خود به هر دو زبان فارسی و انگلی ی بطور کام 

 سایت نمایشگاه می باشند.

 رت در کتاب نمایشگاه درج میبه همان صو رکت کنندگاناشماطشعات تنمی  شده توسط  -8

 ارائه به موقع اطشعات جهت درج در کتب نمایشگاه، عدم و در صورت نقص یا  گردد

 نخواهد بود . م ئولیتی متوجه ستاد برگزاری

صورت درخواست اعمال هرگونه تغییری در مندرجات فرم ثبت نام یا سایر فرم ها ، تنها ب -9

 پذیر خواهد بود. رکت کننده امناناشممنتوب از سوی 

 ضوابط مربوط به عرضه و نمایش کاالهای نمایشگاهیبخش دوم: 

و اه چارچوب موضوع نمایشگه در نمایشگاه می باشند که در ئفقط کاالهایی مجاز به ارا -10

 .های اطشع رسانی شده توسط ستاد برگزاری تعریف شده باشند کاالیی گروهدر قالب 

رکت مشا.  ممنوع می باشدفروش م تقیم کاال در مح  غرفه و در ایام برپایی نمایشگاه  -11

 کاالحوی  تو بوده محترم تنها مجاز به بازاریابی کاال یا خدمات خود در مح  نمایشگاه کنندگان 

 .صورت می پذیردمح  فروشگاه یا شرکت  از

ور ، پوستر ، بروش مانندنمایشگاه  درشده کاالهای ارائه  برایعرضه اقشم تبلیغاتی  -12

ی ارشاد اسشم و ابط وزارت فرهنگضودر چارچوب می بای ت  کاتالوگ ، عنس ، فیلم و ... 

 . باشد

 امور فني و ساخت و ساز غرفه ها: سومبخش 

خودساز متر مربع و غرفه های  12 (تجهیزات ساخته با  حداق  متراژ غرفه هاي پیش -13

 ،A6و  A5و  A4همچنین در سالن های اصلی  متر مربع می باشد. 24 (بدون تجهیزات 

 متر می باشد.  5 مجاز ارتفاع حداکثر
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یرد ركت كنندگان قرار مي گاشمغرفه هاي پیش ساخته ، با تجهیزات متعارف در اختیار  -14

،  . تجهیزات متعارف شام  پان  بندي اطراف ، موكت ، پیشاني نوی ي ، یك عدد پریز برق

 متر مربع مي باشد. 12عدد صندلي به ازاء هر  2عدد میز و  1روشنایي ، 

و تأمین ای نمایشگاهی  زمین غرفه( واگذار می گردد فقط فض به غرفه هاي خودساز  -15

و  و همچنین میز لوازم برق رسانی داخ  غرفه ،تجهیزات، تمامي وسای  ساخت و دكوراسیون

 خواهد بود. ركت كنندهاشمبر عهده  صندلی و...

می توانند  مشارکت کنندگانی که جهت حضور در نمایشگاه غرفه خودساز رزرو نموده اند -16

آیین نامه  شرکت های حقوقی تأیید صشحیت شده از طرف انجمن غرفه سازان  طب  از

معرفی گردیده اند، ن بت   sn.comwww.irant به نشانیستاد برگزاری  مربوطه( که در سایت

 به عقد قرارداد غرفه سازی با شرکت های مذکور اقدام نمایند.

را  مشارکت کنندگان موظفند به نحوی اقدام نمایند که طرح مربوط به غرف خودساز خود -17

  روز روز قب  از تاریخ تحوی  گرفتن فضای نمایشگاهی 20به انضمام مدارک ذی  حداکثر 

 كرذ زمان  محترم کنندگان مشارکت  .به ستاد برگزاری ارائه نمایند (02/09/97چهارشنبه 

 رفهغ ساز و ساخت نقشه در تغییراتي انجام صورتیكه در تا دهند قرار نظر مد حتما   را شده

 تاطشعا حاوي باید سازي غرفه نقشه. باشد داشته وجود اصشحات انجام فرصت باشد، نیاز

 انشعاب آن، در رفته كار به مصالح ،( ارتفاع و عرض ، طول  غرفه ابعاد درخصوص كاملي

ی  ( مدارک مورد نیاز به شرح ذباشد نیاز مورد اطشعات سایر و سازي كف نوع برق، و آب

 می باشد:

  آننماینده تام االختیار شرکت پیماننار غرفه ساز و معرفی 

  مقررات و قوانین غرفه آرایی توسط شرکت مهر و امضاء فرم جدول خ ارت تخلف از

 غرفه ساز

  به همراه مدارک پیوست به شرح ذی : 15تنمی  و ارائه فرم شماره 

 

 

http://www.irantsn.com/
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 ن خه رنگی( A2  5یا  A3در اندازه  100/1شن اندازه گیری طرح با مقیاس پ .1

 ن خه رنگی( A2  5یا  A3پرسپنتیو طرح در اندازه  .2

 ن خه( 2  لی ت مصالح مصرفی جهت ساخت .3

 ن خه از تصویر آن  2و  شرکت غرفه ساز بیمه نامه م ئولیت مدنیاص   .4

 ن خه( 2ماننار ساخت غرف خودساز  شرکت پیتصویر گواهینامه غرفه سازی  .5

 توجه:

 ( تأیید تمامی صفحات نقشه توسط مهندس ناظر و شرکت غرفه سازی الزامی است.1 

 مصرفی جهت ساخت غرفه ذکر گردد.( در نقشه ها، ابعاد طول، عرض و ارتفاع و مصالح 2

و  در تمام مراح  تحوی ، ساختغرف پیماننار ساخت  شرکت ( حضور نماینده تام االختیار3

 تخریب غرفه الزامی است.

 

خت ركت كنندگان محترم مي باید تمامي ضوابط و دستورالعم  هاي فني مربوط به سااشم -18

لعم  اعدم اجرای مقررات و دستور در صورت  نمایند.و ساز غرفه را به پیمانكار خود گوشزد 

ای هن بت به پیامد  ،عشوه بر م ئولیت در نمایشگاه خودساز هپیمانکار غرفهای مربوطه، 

ناشی از سوء عملنرد در طرح ها و اجرای آن و جبران خ ارت احتمالی، موظف است در 

اقدام نماید. جهت  مربوطهاسرع وقت ن بت به اصشح موارد در جهت انطباق با مقررات 

 و تاب مطرح گردیدهوع در کمیته مرکز نمایشگاه بین المللی شهرآفجبران خ ارت مالی موض

 گزارشی باستناد مندرجات جدول رات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد که در نهایتخ ا

 ،موظف به پرداخت مبلغ خ ارت پیماننار غرف خودساز( تنظیم و DO-01خ ارات  جدول 

 ن المللی شهرآفتاب می باشد.به معاونت اداری و مالی مرکز نمایشگاه بی

به محوطه و سالن های نمایشگاه ورود اقشم مشروحه ذی  جهت اجرای غرف خودساز  -19

 می باشد: ممنوع
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 مان، ماسه، پوکه، یهرگونه مصالح ساختمانی جهت ساخت غرف خودساز از قبی  گچ، س

 آسفالت، تیغه گچی، بلوک و مشابه آنهاشن، سنگ ریزه، خاک، 

 رش، هر نوع ماشین آالت از قبی : اره برقی به ویژه دی نی و چندکاره، دستگاه های ب

 لیتر( و پی توله رنگ پاشی. 20 دستگا جوش  باالتر از

 هرگونه آهن آالت خام 

نه هزیاز ک  م احت نیم طبقه در محاسبه  %50در غرفی که دارای نیم طبقه می باشند،  -20

قت دمتراژ غرفه خودساز  ارزی یا ریالی( لحاظ می گردد. پیمانناران غرف خودساز بای تی 

 نمایند که نیم طبقه غرف خودساز در داخ  سالن، بدون سقف اجرا گردد.

شگاه زیباسازی غرف خودساز: دیواره های پشتی غرف خودساز که مشرف به راهرو نمای -21

 چوبی صاف به رنگ سفید با پوشش مناسب حو غرف مجاور می باشند، باید توسط یک سط

 در حد درجه یک پوشانده شوند.

 انشعاب برق فقط از مح  نزدیكترین پ ت برق سالن تأمین مي خودسازهای  براي غرف -22

 ،محترم ن بت به تهیه كاب  برق به متراژ الزم  مشارکت کنندگانشود ، لذا ضروري است 

 تابلو برق ،فیوز و دیگر ملزومات مورد نیاز خود اقدام نمایند.

 دونبباید یك فقره چك تضمین تخلیه  یا پیمانناران غرف خودساز ركت كنندگان محترماشم -23

مالی و یا جبران خ ارت احتتخلیه  جهتلاير به ازاء هر متر مربع  2.500،000تاریخ معادل 

 .ارائه نمایند برگزاری نمایشگاهبه فضای نمایشگاهی، به ستاد 

ی غرفه ها ( دراجراي دكوراسیون و كف سازي و نظایر آنوساز  انجام هرگونه ساخت  -24

مجاز نبوده و مجوزي جهت ورود که توسط ستاد برگزاری ساخته شده است،  پیش ساخته

ي صادر نمزي چوب ، نئوپان ،سازه و ...( براي اینگونه غرفه ها مصالح و وسای  غرفه سا

 .شود
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مازاد به مشارکت به هنگام تحوی  چك تضمین تخلیه ، یك ن خه فرم درخواست برق  -25

تاد سپس از تأیید تحوی  مي گردد. فرم مذكور  ،که غرفه خودساز طراحی نموده اند کنندگانی

ق به واحد بر ارائه در اختیار مدیر سالن جهت سازیبرگزاری، توسط شرکت پیماننار غرفه 

رق تا ن بت به دایر نمودن انشعاب ب گیردمی قرار مدیریت ساختمان و تأسی ات نمایشگاه 

 باشد. متقاضیان محترم اقدام گردد . بدیهی است ملزومات مورد نیاز بعهده مشارکت کننده می

یاز نمرتفع كه ورود آنها به داخ  سالن در صورت نمایش ماشین آالت سنگین و حجیم یا  -26

یاز به نبه جرثقی  دارد و نیز ماشین آالت با توان مصرفي زیاد كه جهت نمایش طرز كار آنها 

انمایي جقب  از  فاز با آمپر باال ه ت ، مراتب سایر مختصات باید به هنگام ثبت نام و 3برق 

 اعشم گردد.به ستاد برگزاری 

 ب قروز  20در صورتیكه ساخت غرفه در دو طبقه انجام مي پذیرد ، مراتب باید حداق   -27

و  اعشم اع و نوع كاربري طبقه دوم به ستاد برگزاریبصورت مكتوب باذكر ارتف از افتتاح

رح و طبه اجرا درآید . در غیر اینصورت چنانچه به هنگام اجراي  پس از تأیید ستاد برگزای

 هد بود.نخوا ماید م ئولیتي متوجه ستاد برگزاریي بروز نساخت غرفه مشكل

به منظور افزایش ضریب امنیتي غرفه ها ، ضروري است امكان رؤیت تمامي ق مت  -28

ر ق مت و غیره فراهم باشد. ساخت ه VIPهاي داخلي غرفه اعم از انباري ، آبدارخانه ، دفتر 

 ود. ممنوع و مشمول جریمه خواهد بیدا  از غرفه به شكلي كه داخ  آن قاب  رؤیت نباشد اك

غرفه ساز حتما  به پرسن  خود تأكید نمایند كه جهت استفاده از انشعاب برق و  پیمانناران -29

آب و یا هر گونه ملزومات دیگر مراتب را فقط با مدیر سالن هماهنگ نموده و از استفاده از 

تابلوي برق سالن ، كاب  ها ، لوله هاي آب ، شیر آتش نشاني وسایر امكانات سالن بدون 

، ورود خ ارت به تجهیزات ن خودداري نمایند . بدیهي است در صورتهماهنگي با مدیر سال

خواهد بود. مدیر  پیماننار غرفه ساز الزامیو یا توسط مشارکت کننده جبران خ ارت مربوطه 

تحوی  سالن تا پایان نمایشگاه در مح  سالن حاضر خواهد بود . نام مدیر سالن  سالن از زمان

 ورودي هاي سالن نصب خواهد شد.و شماره تلفن همراه وی درمح  
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قط ف( 27/07/97؛ مورخ جمعه نمایشگاه  روزبا توجه به اینكه روز آخر قب  از افتتاح  -30

ر گونه هبراي چیدمان و تزئین داخلي غرفه ها و كارهاي نهایي و تكمیلي در نظر گرفته شده ، 

ها به برشكاري ، سمباده زني و كش  اقداماتي كه موجب پراكنده شدن گرد و خاك و سرایت آن

ممنوع مي را به همراه داشته و مشارکت کنندگانغرفه هاي مجاور گردد ، اعتراض سایر 

روز  22 تا ساعت  دو روز قب  از افتتاح 22ذا اینگونه عملیات باید حداكثر تا ساعت .لباشد 

 به اتمام برسد. (20/09/97شنبه؛ پنج

یك  با توجه به ضرورت دسترسي آسان نیروهاي آتش نشاني به تمام نقاط سالن ها ، هیچ -31

قرار  اي مجاور دیواراز وسای  غرفه سازي و یا مصالح و لوازم اضافي نباید در پشت غرفه ه

صاحب  وگیرد لذا وجود اینگونه اقشم در پشت غرفه هاي كناره سالن ها ، مشمول جریمه بوده 

 آنها ملزم به خروج آنها از سالن مي باشد.

آماده (  01/09/97 ه؛ مورخجمع روز روز قب  از افتتاح  21مقتضي است تا ساعت  -32

ورت و سازي غرفه و چیدن كاالها و تخلیه اقشم اضافي غرفه ها به پایان برسد در غیر اینص

ستاد ه چنانچه اداره حراست نمایشگاه اقدام به ب تن سالن ها نماید هیچگونه م ئولیتي متوج

رفه غنبوده و متأخرین مي باید به محض اعشن م ئولین حراست ، باقیمانده وسای   یبرگزار

ز ازي خود را از سالن تخلیه و سریعا  ن بت به نظافت غرفه خود و اطراف آن و خروج اس

 .سالن اقدام نمایند

. زباله  اكیداً ممنوع استاز نمایشگاه  یریختن زباله ، مصالح اضافي و نخاله در هرفضای -33

هاي تر كوچك فقط در سط  هاي زباله بیرون از سالن و نخاله هاي بزرگ خشك مانند تكه 

و یا رکت کننده اشمهاي چوب و نئوپان ،سنگ ، قطعات فلزي ومانند اینها باید حتما  بوسیله 

به خارج از محوطه نمایشگاه انتقال یابد . در صورت عدم رعایت این پیماننار غرفه خودساز 

  نكته و گزارش مدیران سالن یا اداره خدمات ، واحد متخلف مشمول جریمه خواهد شد.
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د لذا با توجه به اینكه امكانات آبرساني در همه نقاط سالن هاي نمایشگاهي وجود ندار -34

اً در صورت نیاز به انشعاب آب )غیر آشامیدني ( جهت نمایش یك دستگاه خاص ، مراتب حتم

 رسانده شود. نام به اطالع ستاد برگزاری ام ثبتباید به هنگ

ه توجه داشته باشند كه جهت نصب پایه ها و سازه هاي غرف پیمانکاران غرفه خودساز -35

ب خود از سوراخ كردن زمین غرفه و دیوار اطراف آن و همچنین فضاي باز نمایشگاه اجتنا

بر حسب خسارت به زمین و دیوار محوطه نمایشگاه مشمول پرداخت جریمه  یجادورزند . ا

 .خواهد بود DO-01 جدول اعالمی

وجه و با تپیماننار غرفه ساز ی در صورت عدم اتمام به موقع عملیات غرفه سازي از سو -36

مایشگاه نبه این که تأخیر موجب بروز مشكشت متعدد در امر برپایي نمایشگاه خواهد شد وچهره 

پیماننار مي تواند در این خصوص ن بت به عملكرد  یبرگزارستاد را مخدوش مي نماید ، 

یمه لایر جر 3.000.000به ازاء هر ساعت تأخیر تكمی  ، مونتاژ و برپایي غرفه  غرفه ساز

 ز سپرده مربوطه ك ر نماید.ا

حضور مهندس ناظر در  معرفي مهندس ناظر توسط پیمانكار غرفه ساز الزامي است. -37

نجام زمان ساخت غرفه در مح  غرفه در نمایشگاه الزامي بوده و عدم حضور ایشان مانع از ا

 كار خواهد شد.

 

 ضوابط انصراف از مشاركت و یا كاهش فضاي رزرو شده : چهارمبخش 

 مایشگاهروز قب  از افتتاح ن 35كاهش متراژ و یا انصراف از مشاركت مي باید حداكثر تا  -38

ستاد رسما  و بصورت مكتوب به  (  19/08/97شنبه؛ مورخ   تا آخرین ساعت اداری روز 

 یبرگزارستاد از مبالغ واریزي ،  %20در اینصورت پس از ك ر  اعشم گردد. یبرگزار

 اقدام خواهد نمود.وجه ن بت به استرداد مابقي 
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وجه درخواست انصراف  روز تا زمان افتتاح ، به هیچ 35در فاصله زماني كمتر از  -39

ونه پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه هیچگ

ه طه را در صورت عدم استفادمجاز مي باشد غرفه مربو ستاد برگزاریوجهي م ترد نشده و 

ب  از ثبت ركت كنندگان محترم تقاضا دارد قاشمبه سایرین واگذار نماید .لذا از  شارکت کنندهم

نام تمامي جوانب و شرایط كاري خود را به درستي سنجیده و پس از حصول اطمینان از 

ي كه بر بروز م ائل امكانات و مقدورات خود ن بت به مشاركت در نمایشگاه اقدام نمایند تا از

ي گذارد در روزهاي نزدیك به افتتاح آن ، تأثیر منفي باقي مخصوص  هروند اجرایي نمایشگاه ب

 جلوگیري شود.

ام نمایند روز به افتتاح نمایشگاه ثبت ن 35 ركت كنندگاني كه در فاصله زماني كمتر ازاشم -40

 خواهند بود.نیز در صورت انصراف مشمول بند فوق 

 

 واگذاري و چیدمان غرفه هام: پنجبخش 

 لذا مي باشد . ستاد برگزاریتماما  بر عهده غرف تعیین مح  غرفه ها و نحوه واگذاري  -41

د كه ركت كننده ، این احتمال وجود دارمشابعد از دریافت نقشه مح  غرفه و رؤیت آن توسط 

زیر از ناگو غیرقاب  پیش بینی گوناگون  به هنگام تحوی  غرفه ، بنا به دالی  یبرگزارستاد 

د تشش خواه یبرگزارستاد جابجایي و تغییر مكان غرفه تخصیص یافته باشد . در اینصورت 

 کننده قبلي به مشارکتو شرایط نمود تا غرفه جدید واگذار شده حتي المقدور با همان ابعاد 

 .تحوی  گردد

قرار  مشارکت کنندگاندر اختیار  نمایشگاه روز قب  از افتتاح 3سالن های تحت پوشش از  -42

شرکت هایی که غرف خودساز  خصوصه رکت کنندگان محترم باشممی گیرد . لذا الزم است 

تدارکات الزم و ساخت و سازهای اولیه غرفه خود را از قب  مهیا نمایند تا در فاصله دارند، 

 کوتاه موجود امنان آماده سازی مناسب غرفه فراهم باشد.



12 
 

اح روز قب  از افتت احداث می شود ، یکی برگزارستاد غرفه های پیش ساخته که توسط  -43

 تحوی  داده به مشارکت کنندگان صبح( 8ساعت  21/09/97؛ مورخ چهارشنبه روز  نمایشگاه

 خواهد شد.

اخ  سالن دجهت تخلیه بار و کاال به  در ایام برپایی نمایشگاه ورود هر گونه وسیله نقلیه -44

ی تواند مها ممنوع بوده و از مح  ورودی سالن ها تا مح  غرفه ، هر گونه کاال یا وسیله فقط 

ه که توسط چرخ دستی و یا توسط کارگران حم  شود . ضمنا  در ایام قب  از افتتاح نمایشگا

 ن حام  تجهیزات غرفه سازیزمان آماده سازی غرفه ها می باشد فقط ورود وانت و کامیو

 اشد.بمجوز مجاز بوده و ورود خودرو های شخصی به محوطه اکیدا  ممنوع می  ارائه صرفا  با

 .اشدمجاز نمی بها  شرکتواگذاری غرفه یا بخشی از آن به دیگران و یا شراکت با سایر  -45

ز با اخذ در محوطه با ورود و تخلیه کاال ها همراه با جرثقی  تا جلوی درب سالن ها و یا -46

 .مجوز و هماهنگی با پیماننار مقیم بشمانع می باشد

م غرفه رعایت حریم غرفه ها الزامی است . قراردادن کاال ها یا دستگاه ها خارج از حری -47

الی و حتی چند سانتیمتر تجاوز به فضای راهرو ها یا فضای پشت غرفه ها ، حتی فضا های خ

 د.شخواهد  تعطیلی غرفهمشمول جریمه و در صورت عدم توجه منجر به  و غیر قاب  استفاده ،

 ستادبرابر مقررات جاری ، نظافت داخ  سالن ها تنها در محدوده راهرو ها برعهده  -48

 خواهد بود. مشارکت کنندگانبوده و نظافت داخ  غرفه ها به عهده  یبرگزار

هزینه مربوطه  ی پیش ساختهغرفه ها برایدر صورت تقاضای وسای  یا تجهیزات اضافی  -49

همچنین در زمان برپایی نمایشگاه، تجهیزات نمایشگاهی از قبی   بطور جداگانه اخذ خواهد شد.

میز، صندلی، ست مب ، تلویزیون، آب سردکن و ... برای غرفه های خودساز اجاره داده می 

 شود.
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لی و عدد صند 2لطفا  توجه داشته باشید که تعداد متعارف میز و صندلی در هر غرفه ،  -50

د ستابرای غرفه های ساخته شده توسط  فقطمتر مربع میباشد    12عدد میز به ازاء هر  1

 ( و اضافه بر آن مشمول پرداخت هزینه خواهد شد. یبرگزار

از   www.irantsn.com  ( ت شده در سایت  اطشعات ثب مطالب مندرج در فرم ثبت نام -51

شک اقدامات بعدی در خصوص خود ساز یا پیش ساخته بودن غرفه ، مشارکت کننده سوی م

لذا پس از تحوی  غرفه در صورت بروز هر گونه مغایرت با آنچه که در فرم قرار می گیرد. 

 .اعشم فرماییدبرگزاری ثبت نام خود قید نموده اید ، بش فاصله مراتب را به ستاد 

کثر ، غرفه همراه با ساخت و تجهیزات باشد حدا مشارکت کنندهچنانچه درخواست اولیه  -52

غییر تامنان  ( تاریخ 12/09/97 شنبه؛ مورخدو   تا روز اهروز قب  از افتتاح نمایشگ 10تا 

نده رکت کناشمو عدم تجهیز آن وجود دارد .در غیر اینصورت هزینه غرفه سازی که قبش  از 

 اخذ شده بود م ترد نمی گردد.

ز سوی چنانچه به دلی  حجم یا ابعاد کاال یا ماشین آالت نمایشی ، هر گونه افزایشی ا -53

ساز در متراژ غرفه ایجاد شود جزو فضای غرفه و ددر غرف خوخصوص رکت کننده به اشم

 ن بت به پرداخت هزینه و قب  از خاتمه نمایشگاه می بای ت به عنوان بدهی مح وب شده

فضای  لاضافه متراژ اقدام گردد . ضمن آن که تجاوز به حریم راهرو ها عشوه بر هزینه معمو

 جریمه نیز خواهد شد.اشغال شده ، مشمول 

 

 حفاظت و امنیت غرفه هام: ششبخش 

  از م ئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسای  آن در ساعات بر پایی نمایشگاه  -54

رکت کننده می باشد . پس از خاتمه کار نمایشگاه در هر اشمبر عهده ( 17الی  9:30ساعت 

روز ن بت به تخلیه سالن ها و پلمپ درب های ورودی اقدام شده و م ئولیت حراست از غرفه 

د ، لذا الزم است م ئولین غرفه ها هر روز قب  از ها بر عهده انتظامات نمایشگاه خواهد بو

http://www.irantsn.com/
http://www.irantsn.com/
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ور یابند. هرگونه عواقب ناشی از عدم باز شدن درب سالنها در مح  وروردی سالن حض

 می باشد. ر به موقع بر عهده مشارکت کنندهحضو

ان  پشت پ خصوصه استفاده یا نگهداری مواد آتش زا و کارتن های خالی در داخ  سالن ب -55

 .ممنوع می باشدها 

های برای ک  سالن  یبرگزارستاد رکت کنندگان توسط اشمبیمه آتش سوزی برای کلیه  -56

محترم  ورت اختیاری بوده و به مشارکت کننده. سایر بیمه ها به ص انجام می پذیردتحت پوشش 

 توصیه می شود ن بت به انجام بیمه های دیگر عشوه بر بیمه آتش سوزی اقدام نمایند.

ید از م ئولیت مفقود شدن وسای  یا کاالهای داخ  غرفه ها در ساعات دایر بودن و بازد -57

 (؛ 17:30الی  8:30  از ساعت  حضور غرفه داران در مح  غرفه الزامی است نمایشگاه که

 می باشد. بر عهده مشارکت کننده

فه در صورت مفقود شدن وسای  یا کاالهای داخ  غرفه و یا بروز حادثه ای در مح  غر -58

حراست  ه، مراتب سریعا  به اطشع مدیر سالن و نگهبان سالن رسانیده شود تا با حضور نمایند

 ن بت به تنظیم صورتجل ه اقدام گردد.

قیمت که سبک و کم حجم بوده و امنان به  در صورت نمایش اقشم ارزشمند و گران -59

را هر  محترم توصیه می شود اینگونه اقشم ن آنها وجود دارد ، به مشارکت کنندگانسرقت رفت

همراه  و روز بعد مجددا  به ودهبا خود خارج نمروز پس از پایان یافتن ساعت کار نمایشگاه 

 بیاورند.

هر روز می باشد لینن به منظور  صبح 9:30 ساعت ورود بازدیدکنندگان به داخ  سالن ، -60

درب سالن ها  صبح 8:30و نظافت سالن ها هر روز از ساعت  آماده سازی مجدد غرفه ها

جلو درب سالن  8:30 از هر غرفه حداق  یک نفر از ساعتباز می شود لذا مقتضی است 

حاضر باشد تا از بروز م ائلی نظیر فقدان یا سرقت کاالها جلوگیری شود ، همچنین در صورت 

صبح امنان  9:30تا  8:30نیاز به ورود کاال یا وسای  به داخ  غرفه نیز تنها بین ساعت 
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ت می گیرد ی  صورقرار آنها بوسیله لیفتراک یا جرثقپذیر خواهد بود . کاالهای سنگین که است

 نیاز به اخذ مجوز کتبی می باشد.

نه وسای  در ایام آماده سازی سالن و غرفه سازی  تا قب  از افتتاح نمایشگاه( خروج هرگو -61

برگه  از مدیر سالن می باشد . اخذ برگه خروج، تجهیزات ، لوازم غرفه سازی و ... م تلزم 

 .سالن برسدمدیر  تأیید و امضاءخروج باید به 

طفا  از هر لبا توجه به این که اکثر کاال ها و لوازم داخ  غرفه ها قاب  اشتعال می باشند  -62

بب گونه جوشناری ، برشناری و هر گونه اقدامی در داخ  سالن که احتمال بروز حری  را س

 و وسای  دکوراسیون غرفه خود را به صورت آماده شده و صرفا  جهت خودداری نمودهشود 

 داخ  سالن وارد نمایید. مونتاژ به

 

 تخلیه و تخریب غرفه ها پس از اختتام نمایشگاه تم: فبخش ه

نمی  مجازنمایشگاه، و اتمام روز چهارم تخلیه غرفه یا ترک آن تا آخرین لحظه برپایی  -63

 24ف . تخلیه غرفه ها از روز بعد از خاتمه نمایشگاه آغاز شده و می باید حداکثر ظرباشد

 به پایان برسد. ( 26/09/97شنبه؛ مورخ دو  روز  ساعت

لیه و خروج کاال ها مجددا در آخرین روز نمایشگاه ، زمان بازگشایی سالن ها جهت تخ -64

اعشم خواهد شد . مقتضی است از همان ابتدای تخلیه غرفه ها تمامی غرفه  به مشارکت کنندگان

داران محترم به منظور جلوگیری از سرقت یا آسیب رسیدن به تجهیزات غرفه یا کاالها در 

خروج کاال های نمایشگاهی و تخلیه غرفه ها ضروری  رفه خود حاضر باشند و جهتمح  غ

ت از کاال های خود در داخ  غرفه بگمارند. بدیهی است است حتما  فردی را به منظور مراقب

با بازگشایی سالن ها همه گونه افرادی اعم از باربر، کارگر ، نظافتچی و ... به داخ  سالن ها 

وارد می شوند که در این بین افراد متفرقه و سودجو هم فرصت سوء استفاده از شرایط موجود 

شایی سالن ها در خاتمه نمایشگاه م ئولیت حفاظت و را پیدا خواهند نمود. لذا پس از بازگ
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خواهد  سیب ، م تقیما  برعهده مشارکت کنندهنگهداری کاالها و تجهیزات در مقاب  سرقت یا آ

 .بود

که رأسا  ن بت به دکوراسیون  رکت کنندگان و شرکت های پیماننار غرف خودسازاشم -65

خلیه تغرفه خود اقدام می کنند باید پس از پایان نمایشگاه ن بت به تخریب وسای  دکوری و 

 اقدام نمایند. ( 2/08/97 شنبه؛ مورخدو  روز اول تخلیهبقایای آن در 

ن بت به جمع آوری و  یبرگزارستاد در صورت عدم تخلیه و خروج به موقع غرفه ،  -66

ایی و ججا به تقال وسای  که ضایعات تلقی شده به انبار اقدام نموده و در اینصورت هزینه ان

اخذ خواهد شد. ضمن آن که تخلیه از مشارکت کننده و یا شرکت پیماننار غرف خودساز 

 .وارده بر عهده مشارکت کنند می باشدم ئولیت هر گونه خ ارت احتمالی 

ره اعم از اجاره بهاء غرفه ، ساخت و ساز ، اجا مشارکتخشی از هزینه های چنانچه ب -67

  پرداخت و ... به طور کام ، ما به التفاوت مغایرت متراژ تجهیزات اضافه ، هزینه برق اضافی

 خروج کاالها مجاز نخواهد بود.نشده باشد ، پیش از ت ویه ح اب کام  ، 

بر  چنانچه قصد فروش بقایای غرفه های خود ساز به افراد ثالث را دارید شخصا  ناظر -68

ای می گذارند جرا برده و ضایعات را به  این قبی  افراد قطعات قاب  استفادهتخلیه آن باشید زیرا 

 یا تخلیه را با تأخیر انجام می دهند و شما را دچار ضرر وزیان می نمایند. 

 

 ضوابط صدور کارت شناسایی و کارت پارکینگ م: بخش هشت

کارت شناسایی عنس دار صادر خواهد  یبرگزارستاد برای م ئولین هر غرفه از سوی  -69

شد و الصاق آن در تمام مدت حضور در نمایشگاه برای غرفه داران الزامی است ، لذا از 

تکمیل فرم کارت   بت بهن یبرگزارستاد رکت کنندگان محترم تقاضا دارد بر اساس اعشم اشم

اقدام   www.irantsn.com  کلیه پرسن  داخ  غرفه در سایت نمایشگاه  3×4شناسایی و عکس 

روز پیش از افتتاح  10نمایند . آخرین مهلت جهت تحوی  فرم تنمی  شده و عنس پرسن  ، 

http://www.irantsn.com/
http://www.irantsn.com/
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آن ستاد  می باشد . پس از( 12/09/97شنبه؛ مورخ دو  تا پایان ساعت اداری روز  نمایشگاه

هیچگونه تعهدی جهت صدور کارت شناسایی نخواهد داشت . برای هر شرکت بر  برگزاری

 اساس جدول زیر کارت شناسایی صادر خواهد شد:

 

 

 

 

 

 

 

ورود وسای  نقلیه در ایام بر پایی نمایشگاه به داخ  محوطه نمایشگاه مطلقا  ممنوع بوده   -70

 رکت کنندگان می توانند از پارکینگ های مجاور مح  نمایشگاه استفاده نمایند. اشمو 

 

 نحوه انجام تبلیغات محیطی در زمان برپایی نمایشگاه هم: نبخش 

رکت کنندگان فقط می توانند اقشم تبلیغاتی خود را درون حریم غرفه خود نصب نمایند اشم -71

 . ممنوع می باشدو استفاده از فضای راهرو یا غرفه های مجاور بدین منظور 

نصب یا آویختن هر گونه بنر ، پارچه نوی ی ، پوستر یا اقشم مشابه آنها از سقف سالن  -72

ممنوع می باشد و در صورت عدم توجه مشمول جریمه شده و مبلغ جریمه توسط م ئولین 

 رکت کننده، پرداخت آن الزامی خواهد بود.اشممربوطه تعیین و پس از ابشغ به 

 یبرگزارستاد داری یا عن برداری از غرفه ها قبش  باید با در صورت تمای  به فیلمبر -73

 .هماهنگی های الزم بعم  آید

 کارت شناسایی

 کارت تعداد فضای داخل سالن

 2+1 متر مربع 12تا 

 3+1 متر مربع 24تا  12

 4+1 متر مربع 50تا  24

 6+1 متر مربع 100تا  50
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 ،اقشم تبلیغی و چاپی برای کاالها و محصوالت از جمله بروشور ، کاتالوگ ، عنس  -74

ر پوستر ، سی دی و غیره که در نظر است در مح  غرفه توزیع شده یا در معرض نمایش قرا

 باشد.گیرد باید منطب  با معیارهای اسشمی 

 

 

 فرم هادریافت بخش دهم: 

 . به صفحه بعد مراجعه شود  DO-01و  15فرم های شماره جهت دریافت 
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 تأیید طرح غرف خودسازفرم 

 15فرم شماره 

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 مشخصات مشارکت کننده

 نام نمایشگاه:                                                                      نام مشارکت کننده )شرکت(:

 شماره سالن:             متراژ غرفه: ...... مترمربع         تلفن شرکت: ............         موبایل: .......................

 تاریخ:                        مهر وا مضاء شرکت                                                             

 مشخصات پیمانکار غرفه ساز

  ...............نام شرکت: ..........                       نام مدیرعامل: .......................                شماره ثبت شرکت:..............

 ......................نام نماینده تام االختیار: ......................                                             زمینه فعالیت شرکت:..

 نشانی: ...............................................................................................

 ...تلفن: .......................................                                       موبایل: .................................

 تاریخ:                   مهروامضاء پیمانکار غرفه خودساز                                    

 مدارک پیوست

 نسخه رنگیA2 (5 )یا  A3در اندازه  100/1( پالن اندازه گیری طرح با مقیاس 1

 نسخه( 2) ( تصویر گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرف خودساز2

 نسخه رنگیA2 (5 )یا  A3( پرسپکتیو طرح در اندازه 3

 نسخه( 2) ( لیست مصالح مصرفی جهت ساخت4

 نسخه( 2) ( بیمه نامه مسئولیت مدنی5

ر رعایت کامل ر مبنی بوطرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که به صورت از پیش ساخته شده و آماده نصب و اجرا می گردد، با توجه به تعهد پیمانکار ساخت شرکت مذک

ر گرفت. بدیهی است در امجموعه مقررات ملی ساختمان ایران، ضوابط فنی و اصول ایمنی، دستور العمل های شرکت نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب مورد تأیید قر

 هنگام ساخت غرفه مذکور نیز نظارت کامل در خصوص رعایت کامل این قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت.

 حداکثر ارتفاع تأیید شده غرفه: ..... متر

 تاریخ:                                                                       مهروامضاء مهندس پیمانکار:

 امضاء مسئول فنی برگزار کننده:                              مهر و امضاء برگزارکننده نمایشگاه:

 ..................................................................................توضیحات: ..........

 تاریخ:             امضاء کارشناس غرفه آرایی

 رونوشت به مدیر سالن جهت هماهنگی و صدور مجوز فعالیت در سالن
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 جدول خسارت تخلف از مقررات غرفه آرایی                    DO-01جدول شماره 

میزان خسارت مشارکت کننده/  موضوع خسارت کد خسارت

 پیمانکار غرفه خودساز )ریال(

 000/500/1 سانتیمتر ارتفاع غیر مجاز به ازاء هرمتر طول 50سانتیمتر تا  11از  001

ر مربع )متراژ یا دیواره غرف به ازاء هر مت استفاده از مصالح ساختمانی غیرمجاز در کف 002

 کل غرفه محاسبه خواهد گردید(

000/700 

 000/500/3 ورود و استفاده از دستگاه های غیر مجاز به ازاء هر دستگاه 003

 مربع ترم هر ازاء به الحصم هرگونه با و شکل هر به دوم طبقه در غرف سقف پوشاندن 102

 (گردید خواهد محاسبه دوم طبقه کل متراژ)

000/200/1 

 000/200/1 تجاوز به حریم پشت غرفه )به هر شکل و روش( به ازاء هر متر طول 201

ء هر متر مسدود کردن مسیر کانال های تهویه و تأسیسات )به هر شکل و نحوه( به ازا 301

 طول

000/200/1 

زاء هر متر پیشانی( به اتجاوز به حریم راهروها )شامل کف غرفه، دیواره های جانبی و  401

 طول

000/500/2 

 متر هر اءاز به راهروها یا و همجوار غرف به مشرف جانبی های دیواره سازی زیبا عدم 501

 تناسبم رنگ با بنر نصب عدم یا مجاور غرفه با متناسب آمیزی رنگ عدم شامل) طول

 (گردد زیبایی عدم موجب که نحوی به

000/200/1 

ه ازاء هر اجرا شده غرفه با نقشه تأیید شده توسط ناظرین ذیصالح ب عدم تطابق نقشه 601

 متر مربع )متراژ کل محاسبه خواهد گردید(

000/500 

زاء هر بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی تعیین شده به اانجام ساخت و ساز غرف  602

 (متر مربع )متراژ کل محاسبه خواهد گردید

000/500 

 000/000/6 ه آرایی(و ساز در زمان برگزاری نمایشگاه )به تشخیص ناظرین غرف مبادرات به ساخت 603

 

 :مضاءا                   تأییدیه فنی                                                                                     
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 توضیحات -

 . مشارکت کنندگان می بایست فرمتأیید طرح غرف خودساز می باشدجهت  15فرم شماره 

اهی روز قبل از تاریخ تحویل گرفتن فضای نمایشگ 20حداکثر مذکور را به همراه مدارک 

 .به ستاد برگزاری ارائه نمایند

بیانگر هزینه خسارات احتمالی وارده از سوی پیمانکاران غرف   DO-01 فرم شماره

باشد که در صورت خسارت احتمالی، هزینه آن از  میی نمایشگاهی به سالن هاخودساز 

 مشارکت کننده و یا شرکت پیمانکار غرفه خودساز اخذ خواهد گردید.

 

 سایر موارد : یازدهمبخش 

رکت کنندگان و غرفه داران محترم اشماسشمی برای تمامی  اترعایت ضوابط و شئون -75

 الزامی می باشد.

می  یربرگزاستاد اطشع رسانی نمایشگاه و انجام تبلیغات ، در حالت معمول آن برعهده  -76

م مناتبات باشد که صرفا  در حد متعارف و متعادل آن انجام می پذیرد . این تبلیغات شام  انجا

،  یتبلیغات محیطم تقیم با مخاطبین و افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع نمایشگاه ، 

اه درج آگهی و یا خبر برگزاری در جراید و نشریات تخصصی ، راه اندازی وب سایت نمایشگ

رتبط ، توزیع بروشور یا تراکت و ارسال دعوتنامه یا کارت دعوت به مخاطبین و حوزه های م

ایشگاه ها با نمایشگاه می باشد . حجم این تبلیغات تنها در حد تبلیغات متعارف برای تمامی نم

 و از حدود خاصی فراتر نمی رود. است 

رکت کنندگان در نمایشگاه می باید به فراخور اشمعشوه بر موارد مندرج در بند فوق ،  -77

نوع فعالیت خود اطشع رسانی مناسبی را بمنظور آگاه نمودن مخاطبین ن بت به حضورشان 

امه ریزی و استراتژی در نمایشگاه به عم  آورند و در جهت جذب مخاطبین به غرفه خود ، برن

  تبلیغاتی مناسبی رادر نمایشگاه اعمال نمایند.
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 هزینه های قانونینیز و پیماننار پرسن  غرفه ساز شرکت  ،بیمه پرسن  داخ  غرفه -78

 .می باشد مشارکت کنندهبر عهده مترتب برآن 

ایشگاه پس از پایان نم روز 15تا رکت کنندگان تنها اشمهر گونه ادعا یا شنایت از سوی  -79

 معتبر بوده و پس از آن پرونده مربوطه به نمایشگاه مختومه می شود. 

در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده  فورس ماژور ( مانند جنگ ، زلزله ، سی  ،  -80

. که فوت مقامات ارشد مملنتی ، تغییر قوانین جاری و .. ، طوفان ، هرج ومرج ، آتش سوزی

 یزاربرگستاد نمایشگاه شود هیچگونه م ئولیتی متوجه  یا منان غو یا تغییر زمانمنجر به ل

د م ترد خواه یبرگزار ستاد نبوده و وجوه واریزی پس از ک ر هزینه های انجام شده توسط

 شد.

 یرگزاربستاد رکت کنندگان ملزم به پرداخت آنها ه تند از سوی اشمکلیه وجوه قانونی که  -81

بصورت رسمی اعشم می شود .لذا هر گونه وجهی که بصورت غیر متعارف از سوی افراد 

ر هحاضر در مح  برگزاری نمایشگاه تحت عنوان کارگر ، نگهبان ، باربر ، نظافتچی و یا 

طالبه شود رکت کنندگان ماشمنام دیگری در ازاء انجام کاری و یا بدون دلی  مشخص از 

 نداشته و مورد تأیید نمی باشد. یارتباطی با ستاد برگزار

منظور  در ایام برپایي نمایشگاه تمامي غرفه ها از سوي هیأت بازرسي ستاد برگزاری به  -82

دي رعایت ضوابط مورد بازدید قرار خواهد گرفت . در صورتیكه هیأت مذكور ، هر گونه مور

 را مبنی بر تخلف مشاهده نماید رسیدگی خواهد نمود.

هر گونه خدمات جنبی نمایشگاه مانند فیلمبرداری از غرفه ها ، درج آگهی ، انتشار کتاب  -83

رکت اشمانجام پذیرد ، به صورت رسمی به  یبرگزارستاد ، سی دی یا ویژه نامه که به سفارش 

کنندگان اطشع داده می شود . لذا از هر گونه پرداخت هزینه به افرادی که احتماال  به قصد 

پیش از استعالم از ستاد یی جهت انجام اینگونه خدمات به غرفه ها مراجعه می کنند ، سودجو

 برگزاری، خودداری فرمایید.
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ی ناچار به تعطی  نمودن غرفه ا یبرگزارستاد در صورتینه بدلی  تخلف از مقررات،  -84

ایی در د ادعباشد ، هیچ یک از وجوه پرداخت شده قاب  استرداد نبوده و واحد متخلف نمی توان

 این خصوص مطرح نماید.

جام امور رکت کنندگان موظف به معرفی کتبی نماینده تام االختیار خود جهت اناشمکلیه  -85

افراد  مربوط به ثبت نام و شرکت در نمایشگاه می باشند و ستاد برگزاری از پاسخ دهی به

 بدون معرفی نامه معذور می باشد.

فی نامه کتبی ، ثبت نام ، معر ت با به همراه داشتن شماره کدنماینده تام االختیار می بای  -86

 هد شد. به ستاد مراجعه نماید . در غیر این صورت پاسخ دهی و مراح  ثبت نام انجام نخوا

رکت کننده ، ستاد اشمدر صورت تشخیص هرگونه تخلف در روند ثبت نام توسط  -87

 ثبت نام می باشد.  غو ه لبرگزاری مجاز ب

ایر رکت کنندگان مجاز به تغییر نام شرکت ثبت نام شده ، به نام ساشمهیچ یک از  -88

 . نمی باشندشرکت های تابعه خود 

جهت مطابقت اطشعات موظف به ارائه مدارک  در صورت لزوم، گانرکت کننداشم -89

بت ثمنجر به لغو  عدم مطابقتدر صورت و  نامثبت شده در سایت با مدارک فوق می باشند 

  نام می گردد.

ده است در این مقررات به تفصی  ذكر ش اینكه ضوابط مشاركت در نمایشگاه با توجه به -90

رش نمي ، عدم رعایت آنها قاب  توجیه نبوده و ذكر آگاهي نداشتن از این موضوع قاب  پذی

 باشد.

اشته اف از حضور در نمایشگاه را دکلیه مشارکت کنندگانی که به هر دلی  قصد انصر -91

   باشند می بای ت با مراجعه حضوری به ستاد مراتب را به صورت کتبی اعشم نمایند.

 آمده است ( چهارم ت و یا کاهش فضای رزرو شده در بخشوابط انصراف از مشارکض
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فارسی و دو زبان کلیه مشارکت کنندگان موظف به درج اطشعات الزم و صحیح به  -92

  تسای از طری  باتوجه به تاریخ های اعشمیانگلی ی جهت چاپ در کتاب نمایشگاه 

 www.irantsn.com   می باشند . بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع بر عهده

 هیچ گونه م ولیتی نخواهد داشت. شارکت کننده بوده و ستاد برگزاری م

کلیه مشارکت کنندگان موظف به درج اطشعات الزم جهت صدور کارت های غرفه  -93

  سایت اعشمی از طری اعشم شده در تاریخ های  داران و پارکینگ ، با ضوابط

 www.irantsn.com  .می باشند  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.irantsn.com/
http://www.irantsn.com/
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ضوابط و مقررات  کلیات این مقررات بر اساس» 

با جاری در نمایشگاه های بین المللی و مطابق 

کنوانسیون اتحادیه جهانی نمایشگاه ها تدوین شده 

 و در تمام نمایشگاه های معتبر دنیا اجرا می شود .

را درپیگیری ی برگزارستاد  ،عدم توجه به آنها

 « .می سازد لزمانونی علیه متخلفین مق

 


