«بسمه تعالی»
قوانین و مقررات عمومی
دومین نمایشگاه توانمندی های
صادراتی جمهوری اسالمی
ایران

مقررات عمومی جهت مشارکت در دومین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران:
· بخش اول  :ثبت نام در نمايشگاه و پرداخت هزينه اجاره بها غرفه
· بخش دوم  :ضوابط مربوط به عرضه و نمايش کاال های نمايشگاهی
· بخش سوم  :امور فنی و ساخت و ساز غرفه ها
· بخش چهارم  :ضوابط انصراف از مشارکت و يا کاهش فضای رزرو شده
· بخش پنجم  :واگذاری و چیدمان غرفه ها
· بخش ششم  :حفاظت و امنیت غرفه ها
· بخش هفتم  :تخلیه و تخريب غرفه ها پس از اتمام نمايشگاه
· بخش هشتم  :ضوابط صدور کارت شناسايی و کارت پارکینگ
· بخش نهم  :نحوه انجام تبلیغات محیطی در زمان برپايی نمايشگاه
· بخش دهم  :ساير موارد
بخش اول  :ثبت نام در نمایشگاه و پرداخت هزینه اجاره بهاء غرفه
-1متقاضیییان ثبییت نییام در نمايشییگاه مییی بايسییت بییه سییايت  www.irantsn.comمراجعییه نمییوده و فییرم هییای مربو ییه
را بق مراحل اعالم شیده در سیايت تیمییل نماينید ( در صیورت نییاز نماينیده تیام االختییار متقاضیی بیا داشیتم معرفیی نامیه
می تواند به ستاد برگزاری نمايشگاه مراجعه نمايند ).
 -2برگزار کننده در پذيرش درخواست ها اختیار تام دارد .
 -3مقتضی است کل هزينه مشارکت بر اساس فضای مورد درخواست به هنگام ثبت نام به شماره حساب اعالم شده واريز و رسید
آن به ستاد برگزاری تحويل گردد .

 -4حق انتخاب میان غرفه بر اساس اولويت ثبت نام می باشد  .بديم معنی که متقاضیانی که سريعتر نسبت به ثبت نام اقدام
نموده باشند در خصوص انتخاب میان غرفه برسايريم تقدم خواهند داشت .
 -5متقاضی پس از انتخاب و رزرو غرفه  ،تا  24ساعت نسبت به واریز وجه ثبت نام فرصت دارد  .در صورت عدم واريز
وجوه در پايان مهلت مقرر  ،برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت حفظ غرفه برای متقاضی نداشته و نسبت به واگذاری آن به ساير
متقاضیان اقدام خواهد نمود .
 -6هزينه هر متر مربع فضای نمايشگاهی به شرح ذيل می باشد :

نوع سالن

حداقل متراژ

سرپوشیده

M2 12

قیمت هر متر مربع با تجهیزات

قیمت هر متر مربع بدون تجهیزات

(حداقل متراژ  12 :مترمربع)

(حداقل متراژ 24 :مترمربع)

 2.200.000ریال

 2.000.000ریال

 -7درج مشخصات شرکت کنندگان و شرح فعالیت آنها در کتاب رسمی نمايشگاه به دو زبان فارسی و انگلیسی توسط برگزار کننده
انجام خواهد شد  .ايم امر اجباری بوده و شرکت کنندگان محترم ملزم به ارايه به موقع ا العات و مشخصات خود به هر دو زبان
فارسی و انگلیسی بطور کامل در سايت نمايشگاه می باشند .
 -8ا العات تیمیل شده توسط شرکت کنندگان در فرم کتاب به همان صورت در کتاب نمايشگاه درج می شود و در صورت نقص
يا عدم صحت آنها مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود .
 -9درخواست اعمال هرگونه تغییری در مندرجات فرم ثبت نام يا ساير فرم ها  ،تنها بصورت میتوب از سوی شرکت کننده
امیانپذير خواهد بود .

بخش دوم  :ضوابط مربوط به عرضه و نمایش کاالهای نمایشگاهی

 -10فقط کاالهايی مجاز به ارايه در نمايشگاه می باشند که در چارچوب موضوع نمايشگاه تعريف شده و در قالب پروفايل کااليی در
اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد .
 -11فروش مستقیم کاال در محل غرفه و در ايام برپايی نمايشگاه ممنوع می باشد  .غرفه داران محترم تنها مجاز به بازاريابی کاال
يا خدمات خود در محل نمايشگاه و تحويل آنها در محل فروشگاه يا شرکت خود می باشند .
 -12عرضه اقالم تبلیغاتی مانند کاالهای مورد ارائه در نمايشگاه پوستر  ،بروشور  ،کاتالوگ  ،عیس  ،فیلم و ( ...مربوط به کاالهای
داخلی و خارجی ) در چارچوب ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باشد .
بخش سوم  :امور فنی و ساخت و ساز غرفه ها
 -13حداقل متراژ غرفه های پیش ساخته با تجهیزات  12متر مربع و غرفه های بدون تجهیزات  24متر مربع می باشد.
 -14غرفه های پیش ساخته  ،با تجهیزات متعارف در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد  .تجهیزات متعارف شامل پانل بندی
ا راف  ،موکت  ،پیشانی نويسی  ،يك عدد پريز برق  ،روشنايی  1 ،عدد میز و  2عدد صندلی به ازاء هر  12متر مربع می باشد .
 -15به غرفه های بدون پیش ساخته (خودساز )تنها زمیم غرفه تعلق خواهد گرفت و تأمیم تمامی وسايل ساخت و دکوراسیون
ونیز تجهیزات و لوازم برق رسانی داخل غرفه و همچنیم میز و صندلی و ...بر عهده شرکت کننده خواهد بود .
 -16شرکت کنندگانی که فضای بدون غرفه سازی (غرفه خودساز) درخواست نموده و رأساً اقدام به مونتاژ  ،برپايی و تجهیز غرفه
خود می نماي ند بايد شرکت پیمانیار غرفه سازی خود را حداکثر  20روز قبل از افتتاح نمايشگاه( روز چهارشنبه؛ مورخ)96/07/19
کتباً به برگزار کننده معرفی نمايند .بدون معرفی کتبی غرفه ساز با مهر و امضای مهندس ناظر دارای شماره نظام مهندسی ،امیان
همیاری های بعدی از سوی برگزار کنن ده با وی مقدور نخواهد بود .لطفاً زمان ذکر شده را حتماً مد نظر قرار دهید تا در صورتییه
نیاز به انجام تغییراتی در نقشه ساخت و ساز غرفه وجود داشت فرصت انجام اصالحات وجود داشته باشد .نقشه غرفه سازی بايد
حاوی ا العات کاملی درخصوص ابعاد غرفه ( ول  ،عرض و ارتفاع )  ،مصالح به کار رفته در آن  ،انشعاب برق  ،نوع کف سازی و
ساير ا العات مورد نیاز باشد .
 -17شرکت کنندگان محترم می بايد تمامی ضوابط و دستورالعمل های فنی مربوط به ساخت و ساز غرفه را به پیمانیار خود
گوشزد نمايند .بديهی است با توجه به اينیه برگزارکننده هیچگونه ارتباط حقوقی با پیمانیاران غرفه ساز ندارد  ،لذا در صورت وارد

شدن خسارت به تأسیسات و تجهیزات سالم از سوی پیمانیار غرفه سازی يا رعايت نیردن ضوابط و مقررات جاری توسط وی ،
شرکت کننده اصلی مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود .ضمناً عدم رعايت و اجرای ضوابط فنی مشمول جريمه می گردد که
جدول آن به شرکت کنندگان يا پیمانیاران غرفه ساز ارايه می گردد و در صورت بروز تخلف  ،پرداخت جرائم مربو ه توسط شرکت
کننده الزامی خواهد بود .
 -18شرکت کنندگانی که رأساً مبادرت به ساخت غرفه می نمايند  ،الزم است یک سری کامل از رح و نقشه ساخت و ساز غرفه
را که در آن ول  ،عرض و ارتفاع غرفه  ،جنس سازه  ،نوع کف سازی و ارتفاع آن و ساير مختصات فنی الزم ذکر شده باشد  ،به
همراه نقشه انشعاب برق حداکثر تا  20روز قبل از افتتاح نمايشگاه به برگزار کننده تحويل نمايند .در صورت عدم تطبیق نقشه با
ضوابط فنی نم ايشگاه و امیانات و تأسیسات سالم ها  ،تغییراتی در نقشه اعمال خواهد شد که رعايت آنها ضروری می باشد .
 -19برای غرفه های موضوع بند فوق انشعاب برق فقط از محل نزديیتريم پست برق سالم تأمیم می شود  ،لذا ضروری است غرفه
داران محترم نسبت به تهیه کابل برق به متراژ الزم  ،تابلو برق ،فیوز و ديگر ملزومات مورد نیاز خود اقدام نمايند .
 -20برای غرف خودساز  ،ورود هر گونه تجهیزات غرفه سازی به داخل نمايشگاه مستلزم اخذ مجوز از ستاد برگزاری نمايشگاه می
باشد  .بديم منظور شرکت کنندگان محترم بايد يك فقره چك تضمیم تخلیه بدون تاريخ  ،معادل  2.500،000ريال به ازاء هر متر
مربع به ستاد برگزاری نمايشگاه تحويل نمايند.چك تضمیم تخلیه صرفاً بايد از سوی شرکت کننده در نمايشگاه (فقط چك
شرکت) صادر شده باشد و چک پیمانكار غرفه ساز یا چک شخص قابل قبول نمی باشد .در بعد از برگزاری نمايشگاه به
متقاضی ارايه خواهد شد .
 -21انجام هرگونه ساخت وساز در غرفه های پیش ساخته که توسط برگزارکننده ساخته می شود و يا اجرای دکوراسیون و کف
سازی و نظاير آن در ايم غرفه ها مجاز نبوده و مجوزی جهت ورود مصالح و وسايل غرفه سازی(چوب  ،نئوپان ،سازه و  )...برای
اينگونه غرفه ها صادر نمی شود .
 -22به هنگام تحويل چك تضمیم تخلیه  ،يك نسخه فرم درخواست برق به متقاضیانی که رأساً اقدام به غرفه سازی می کنند
تحويل می گردد .فرم مذکور بايد به واحد برق مديريت ساختمان و تأسیسات نمايشگاه تحويل گردد تا نسبت به داير نمودن
انشعاب برق متقاضیا ن محترم اقدام گردد  .بديهی است ملزومات مورد نیاز بعهده مشارکت کننده می باشد.

 -23در صورت نمايش ماشیم آالت سنگیم و حجیم يا مرتفع که ورود آنها به داخل سالم نیاز به جرثقیل دارد و نیز ماشیم آالت
با توان مصرفی زياد که جهت نمايش رز کار آنها نیاز به برق  3فاز با آمپر باال هست  ،مراتب ساير مختصات بايد به هنگام ثبت نام
و قبل از جانمايی به برگزار کننده اعالم گردد .
 -24آخريم زمان صدور مجوز ساخت و ساز  10 ،روز قبل از افتتاح نمايشگاه می باشد و پس از آن به هیچ وجه امیان صدور
مجوز ساخت و ساز وجود نخواهد داشت .
 -25استفاده از هرگونه مصالح ساختمانی نظیر گچ  ،سیمان  ،ماسه بادی  ،ماسه  ،پوکه  ،شم  ،سنگ ريزه  ،خاك رس  ،تیغه گچی
 ،بلوك و نظاير آنها و نیز آهم آالت خام  ،نئوپان  ،ام دی اف و چوب برش نخورده (خام ) و همچنیم دستگاه برش  ،اره ديسیی ،
فارسی بر  ،رنده  ،فرز  ،دستگاه ساب  ،دستگاه جوش (باالتر از 50آمپر )  ،پمپ باد (باالتر از  20لیتر )  ،پیستوله رنگ پاشی و ابزار
و ادوات میمل يا مشابه آنها جهت ساخت غرفه اکیداً ممنوع بوده و شرکت کنندگان تنها می توانند از سازه های آماده و سبك
استفاده نموده و يا قالب  ،اسیلت و سازه ها ر ا از قبل در محل کارگاه شرکت يا کارگاه غرفه سازی آماده و در محل غرفه فقط آنرا
مونتاژ نمايند .
 -26پرسنل غرفه سازی حتماً می بايد اصول ايمنی را رعايت نموده و از تجهیزات و ابزار مناسبی که موجب افزايش ضريب ايمنی
کار می باشد استفاده نمايند  .همچنیم به کار گیری نیروهای زبده فنی الزامی بوده وضروری است از بیارگیری افراد غیر متخصص
و بی تجربه خودداری گردد  .کلیه نفرات می بايست لباس متحدالشیل به تم داشته باشند.
 -27در صورتییه ساخت غرفه در دو بقه انجام می پذيرد  ،مراتب بايد حداقل  20روز قبل از افتتاح بصورت میتوب باذکر ارتفاع
و نوع کاربری بقه دوم به برگزار کننده اعالم و پس از تأيید برگزار کننده به اجرا درآيد  .در غیر اينصورت چنانچه به هنگام اجرای
رح و ساخت غرفه مشیلی بروز نمايد مسئولیتی متوجه برگزار کننده نخواهد بود  .ضمناً بقه دوم حتماً بايد غیر مسقف باشد .
هزينه کل متراژ بقه دوم بر مبنای  %50هزينه معمول اجاره بهاء غرفه محاسبه و اخذ خواهد شد .
 -28به منظور افزايش ضريب امنیتی غرفه ها  ،ضروری است امیان رؤيت تمامی قسمت های داخلی غرفه اعم از انباری  ،آبدارخانه
 ،دفتر  vipو غیره فراهم باشد  .ساخت هر قسمت از غرفه به شیلی که داخل آن قابل رؤيت نباشد اکیداً ممنوع و مشمول جريمه
خواهد بود .

 -29شرکت های غرفه ساز حتماً به پرسنل خود تأکید نمايند که جهت استفاده از انشعاب برق و آب و يا هر گونه ملزومات ديگر
مراتب را فقط با مدير سالم هماهنگ نموده و از استفاده از تابلوی برق سالم  ،کاب ل ها  ،لوله های آب  ،شیر آتش نشانی وساير
امیانات سالم بدون هماهنگی با مدير سالم خودداری نمايند  .بديهی است در صورت ورود خسارت به تجهیزات فوق توسط شرکت
کننده يا پیمانیار ساخت و ساز غرفه  ،جبران خسارت مربو ه بر عهده شرکت کننده خواهد بود  .مدير سالم از زمان تحويل سالم
تا پايان نمايشگاه در محل سالم حاضر خواهد بود  .نام مدير سالم و شماره تلفم همراه وی درمحل ورودی های سالم نصب خواهد
شد .
 -30با توجه به اينیه روز آخر قبل از افتتاح نمايشگاه (روز دوشنبه؛ مورخ  )96/08/08فقط برای چیدمان و تزئیم داخلی غرفه ها و
کارهای نهايی و تیمیلی در نظر گرفته شده  ،هر گونه برشیاری  ،سمباده زنی و کالً اقداماتی که موجب پراکنده شدن گرد و خاك
و سرايت آنها به غرفه های مجاور گردد  ،اعتراض ساير غرفه داران را به همراه داشته وممنوع می باشد .لذا اينگونه عملیات بايد
حداکثر تا ساعت  22دو روز قبل از افتتاح (تا ساعت  22روز يیشنبه؛  )96/08/07به اتمام برسد .
 -31با توجه به ضرورت دسترسی آسان نیروهای آتش نشانی به تمام نقاط سالم ها  ،هیچ يك از وسايل غرفه سازی و يا مصالح و
لوازم اضافی نبايد در پشت غرفه های مجاور ديوار قرار گیرد لذا وجود اينگونه اقالم در پشت غرفه های کناره سالم ها  ،مشمول
جريمه بوده و صاحب آنها ملزم به خروج آنها از سالم می باشد .
 -32مقتضی است تا ساعت  18روز قبل از افتتاح (روز دوشنبه؛ مورخ  ) 96/08/08آماده سازی غرفه و چیدن کاالها و تخلیه اقالم
اضافی غرفه ها به پايان برسد در غیر اينصورت و چ نانچه اداره حراست نمايشگاه اقدام به بستم سالم ها نمايد هیچگونه مسئولیتی
متوجه برگزار کننده نبوده و متأخريم می بايد به محض اعالن مسئولیم حراست  ،باقیمانده وسايل غرفه سازی خود را از سالم
تخلیه و سريعاً نسبت به نظافت غرفه خود و ا راف آن و خروج از سالم اقدام نمايند .
 -33ريختم زباله  ،مصالح اضافی و نخاله در هرفضای از نمايشگاه اکیداً ممنوع است  .زباله های تر کوچك فقط در سطل های
زباله بیرون از سالم و نخاله های بزرگ خشك مانند تیه های چوب و نئوپان ،سنگ  ،قطعات فلزی ومانند اينها بايد حتماً بوسیله
شرکت کننده به خارج از محو ه نمايشگاه انتقال يابد  .در صورت عدم رعايت ايم نیته و گزارش مديران سالم يا اداره خدمات ،
واحد متخلف مشمول جريمه خواهد شد .

 -34در صورتییه ساخت و ساز غرفه توسط شرکت کننده انجام می پذيرد و چنانچه ارتفاع غرفه باالتر از غرفه های مجاور باشد ،
ضروری است که قسمت های پشت سازه ها به وي ژه نئوپان  ،چوب و شبیه های آهنی  ،رنگ آمیزی و يا با دکور مناسب پوشانیده
شود تا موجب بد منظره شدن غرفه های مجاور نگردد  .ضمناً بر روی قسمت های پشت کار که مشرف به حريم غرفه های مجاور
می باشد نوشتم تبلیغات يا نام شرکت مجاز نخواهد بود .
 -35با توجه به اينیه امیانات آبرسانی در همه نقاط سالم های نمايشگاهی وجود ندارد لذا در صورت نیاز به انشعاب آب (غیر
آشامیدنی ) جهت نمايش يك دستگاه خاص  ،مراتب حتماً بايد به هنگام ثبت نام به ا الع برگزار کننده رسانده شود .
 -36غرفه سازان محترم توجه داشته باشند که جهت نصب پايه ها و سازه های غرفه خود از سوراخ کردن زمیم غرفه و ديوار
ا راف آن و همچنیم فضای باز نمايشگاه اجتناب ورزند  .ايراد خسارت به زمیم و ديوار محو ه نمايشگاه مشمول پرداخت جريمه
خواهد بود که بر اساس اعالم ستاد برگزاری نمايشگاه تا قبل از پايان نمايشگاه مشمول پرداخت جريمه خواهد بود  .ضمناً در
صورت هر گونه خسارت به غرفه ها و يا وسايل وتجهیزات آنها جبران خسارت وارده بر عهده شرکت کننده بوده و هزينه آن می
بايد بر اساس اعالم برگزار کننده  ،توسط شرکت کننده پرداخت گردد .
 -37در صورت عدم اتمام به موقع عملیات غرفه سازی از سوی شرکت هايی که رأساً اقدام به ساخت غرفه خود می نمايند و با
توجه به ايم که تأخیر موجب بروز مشیالت متعدد در امر برپايی نمايشگاه خواهد شد وچهره نمايشگاه را مخدوش می نمايد ،
برگزار کننده می تواند در ايم خصوص نسبت به عملیرد شرکت کننده به ازاء هر ساعت تأخیر تیمیل  ،مونتاژ و برپايی غرفه
 3.000.000ریال جریمه از سپرده مربو ه کسر نمايد .
 -38معرفی مهندس ناظر و پیمانیار غرفه ساز از رف مشارکت کننده الزامی است  .حضور مهندس ناظر در زمان ساخت غرفه در
محل غرفه در نمايشگاه الزامی بوده و عدم حضور ايشان مانع از انجام کار خواهد شد .
بخش چهارم  :ضوابط انصراف از مشارکت و یا کاهش فضای رزرو شده
 -39کاهش متراژ و يا انصراف از مشارکت می بايد حداکثر تا  20روز قبل از افتتاح نمايشگاه ( تا آخريم ساعت اداری روز
چهارشنبه؛ مورخ  ) 96/07/19رسماً و بصورت میتوب به برگزارکننده اعالم گردد .در اينصورت پس از کسر  %20از مبالغ واريزی ،
برگزار کننده نسبت به استرداد مابقی اقدام خواهد نمود.

 -40در فاصله زمانی کمتر از  20روز تا زمان افتتاح  ،به هیچوجه درخواست انصراف پذيرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده
از غرفه تخصیص يافته در نمايشگاه هیچگونه وجهی مسترد نشده و برگزار کننده مجاز می باشد غرفه مربو ه را در صورت عدم
استفاده متقاضی اولیه به سايريم واگذار نمايد .لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد قبل از ثبت نام تمامی جوانب و شرايط
کاری خود را به درستی سنجیده و پس از حصول ا مینان از امیانات و مقدورات خود نسبت به مشارکت در نمايشگاه اقدام نمايند
تا از بروز مسائلی که بر روند اجرايی نمايشگاه بويژه در روزهای نزديك به افتتاح آن  ،تأثیر منفی باقی می گذارد جلوگیری شود .
 -41شرکت کنندگانی که در فاصله زمانی کمتر از  20روز به افتتاح نمايشگاه ثبت نام نمايند نیز در صورت انصراف مشمول بند
فوق خواهند بود.
بخش پنجم  :واگذاری و چیدمان غرفه ها
 -42تعییم محل غرفه ها و نحوه واگذاری آنها تماماً بر عهده برگزار کننده می باشد  .حتی بعد از دريافت نقشه محل غرفه و رؤيت
آن توسط شرکت کننده  ،ايم احتمال وجود دارد که برگزار کننده به هنگام تحويل غرفه  ،بنا به داليل گوناگون ناگزير از جابجايی
و تغییر میان غرفه تخصیص يافته باشد  .در اينصورت برگزار کننده تالش خواهد نمود تا غرفه جديد واگذار شده حتی المقدور با
همان ابعاد قبلی به متقاضی تحويل گردد .
 -43سالم های تحت پوشش از  2روز قبل از افتتاح نمايشگاه در اخت یار برگزار کننده قرار می گیرد  .لذا الزم است شرکت
کنندگان محترم بويژه کسانی که رأساً نسبت به ساخت غرفه اقدام می کنند تدارکات الزم و ساخت و سازهای اولیه غرفه خود را از
قبل مهیا نمايند تا در فاصله کوتاه موجود امیان آماده سازی مناسب غرفه فراهم باشد .
 -44غرفه های پیش ساخته که توسط برگزار کننده احداث می شود  ،يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه (روز دوشنبه؛ مورخ
 96/08/08ساعت  8صبح) به غرفه داران تحويل داده خواهد شد .
 -45ورود هر گونه وسیله نقلیه جهت تخلیه بار و کاال به داخل سالم ها ممنوع بوده و از محل ورودی سالم ها تا محل غرفه  ،هر
گونه کاال يا وسیله فقط می تواند توسط چرخ دستی و يا توسط کارگران حمل شود  .ضمناً در ايام قبل از افتتاح نمايشگاه که زمان
آماده سازی غرفه ها می باشد فقط ورود وانت و کامیون حامل تجهیزات غرفه سازی صرفاً با مجوز مجاز بوده و ورود خودرو های
شخصی به محو ه اکیداً ممنوع می باشد .

 -46واگذاری غرفه يا بخشی از آن به ديگران و يا شراکت با ساير واحد ها مجاز نمی باشد .
 -47ورود و تخلیه کاال ها همراه با جرثقیل تا جلوی درب سالم ها و يا در محو ه باز با اخذ مجوز و هماهنگی با پیمانیار مقیم
بالمانع می باشد  ،ولی پ س از اتمام ايام نمايشگاه  ،جابه جايی و خروج کاال ها از سالم ها و محو ه باز (جهت حفظ ايمنی کاالهای
ساير مشارکت کنندگان و محیط نمايشگاه) صرفاً توسط پیمانیار مستقر در محل نمايشگاه انجام خواهد شد .
 -48رعايت حريم غرفه ها الزامی است  .قراردادن کاال ها يا دستگاه ها خارج از حريم قانونی غرفه و حتی چند سانتیمتر تجاوز به
فضای راهرو ها يا فضای پشت غرفه ها  ،حتی فضا های خالی و غیر قابل استفاده  ،مشمول جريمه و در صورت عدم توجه منجر به
تعطیلی غرفه خواهد شد .
 -49برابر مقررات جاری  ،نظافت داخل سالم ها تنها در محدوده راهرو ها برعهده برگزار کننده بوده و نظافت داخل غرفه ها به
عهده غرفه داران خواهد بود .
 -50در صورت تقاضای وسايل يا تجهیزات اضافی جهت غرفه ها هزينه مربو ه بطور جداگانه اخذ خواهد شد .
 -51لطفاً توجه داشته باشید که تعداد متعارف میز و صندلی در هر غرفه  2 ،عدد صندلی و  1عدد میز به ازاء هر  12متر مربع
میباشد ( فقط برای غرفه های ساخته شده توسط برگزار کننده ) و اضافه بر آن مشمول پرداخت هزينه خواهد شد  .لذا خواهشمند
است به مسئولیم غرفه خود يادآو ری نمايید که از برداشتم میز و صندلی های بدون صاحب خودداری نمايند .
 -52مطالب مندرج در فرم ثبت نام ( ا العات ثبت شده در سايت ( www.irantsn.comاز سوی متقاضی در خصوص خود
ساز يا پیش ساخته بودن غرفه  ،مالك اقدامات بعدی قر ار می گیرد  .متراژ قید شده در فرم ثبت نام و همچنیم نوع غرفه از نظر با
تجهیزات يا بدون تجهیزات بودن آن تنها بر اساس مندرجات فرم ثبت نام مدنظر قرار خواهد گرفت  .لذا پس از تحويل غرفه در
صورت بروز هر گونه مغايرت با آنچه که در فرم ثبت نام خود قید نموده ايد  ،بال فاصله مراتب را به ستاد نمايشگاه اعالم فرمايید .
 -53چنانچه درخواست اولیه متقاضی  ،غرفه همراه با ساخت و تجهیزات باشد حداکثر تا ده روز قبل از افتتاح نمايشگاه ( تا روز
شنبه؛ مورخ  )96/07/29تاريخ امیان تغییر و عدم تجهیز آن وجود دارد .در غیر اينصورت هزينه غرفه سازی که قبالً از شرکت
کننده اخذ شده بود مسترد نمی گردد .

 -54چنانچه به دلیل حجم يا ابعاد کاال يا ماشیم آالت نمايشی  ،هر گونه افزايشی از سوی شرکت کننده به ويژه در غرف خوساز
در متراژ غرفه ايجاد شود جزو فضای غرفه و به عنوان بدهی محسوب شده و قبل از خاتمه نمايشگاه می بايد نسبت به پرداخت
هزينه اضافه متراژ اقدام گردد  .ضمم آن که تجاوز به حريم راهرو ها عالوه بر هزينه معمول فضای اشغال شده  ،مشمول جريمه نیز
خواهد شد .
بخش ششم  :حفاظت و امنیت غرفه ها
 -55مسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسايل آن در ساعات بر پايی نمايشگاه ( از ساعت  9الی  )16بر عهده شرکت کننده
می باشد  .پس از خاتمه کار نمايشگاه در هر روز نسبت به تخلیه سالم ها و پلمپ درب های ورودی اقدام شده و مسئولیت حراست
از غرفه ها بر عهده انتظامات نماي شگاه خواهد بود  ،لذا الزم است مسئولیم غرفه ها هر روز قبل از باز شدن درب سالنها در محل
وروردی سالم حضور يابند .هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها می باشد .
 -56استفاده يا نگهداری مواد آتش زا و کارتم های خالی در داخل سالم بويژه پشت پانل ها ممنوع می باشد .
 -57بیمه آتش سوزی برای کلیه شرکت کنندگان توسط برگزار کننده برای کل سالم تحت پوشش انجام می پذيرد  .ساير بیمه
ها به صورت اختیاری بوده و به غرفه داران محترم توصیه می شود نسبت به انجام بیمه های ديگر عالوه بر بیمه آتش سوزی اقدام
نمايند .
 -58مسئولیت مفقود شدن وسايل يا کاالهای داخل غرفه ها در ساعات داير بودن و بازديد از نمايشگاه که حضور غرفه داران در
محل غرفه الزامی است ( از ساعت  8الی ) 17؛ بر عهده غرفه داران می باشد .
 -59در صورت مفقود شدن وسايل يا کاالهای داخل غرفه و يا بروز حادثه ای در محل غرفه  ،مراتب سريعاً به ا الع مدير سالم و
نگهبان سالم رسانیده شود تا با حضور نماينده حراست نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام گردد .پیگیری ايم امر بر عهده شرکت
کننده می باشد .
 -60در صورت نمايش اقالم ارزشمند و گرانقیمت که سبك و کم حجم بوده و امیان به سرقت رفتم آنها وجود دارد  ،به غرفه
داران محترم توصیه می شود اينگونه اقالم را هر روز پس از پايان يافتم ساعت کار نمايشگاه با خود خارج نموده و روز بعد مجدداً
به همراه بیاورند .

 -61ساعت ورود بازديدکنندگان به داخل سالم  9،صبح هر روز می باشد لییم به منظور آماده سازی مجدد غرفه ها و نظافت
سالم ها هر روز از ساعت  8صبح درب سالم ها باز می شود لذا مقتضی است از هر غرفه حداقل يك نفر از ساعت  8جلو درب
سالم حاضر باشد تا از بروز مسائلی نظیر فقدان يا سرقت کاالها جلوگیری شود  ،همچنیم در صورت نیاز به ورود کاال يا وسايل به
داخل غرفه نیز تنها بیم ساعت  8تا  9صبح امیان پذير خواهد بود  .کاالهای سنگیم که استقرار آنها بوسیله لیفتراك يا جرثفیل
صورت می گیرد نیاز به اخذ مجوز کتبی می باشد .
 -62در ايام آماده سازی سالم و غرفه سازی (تا قبل از افتتاح نمايشگاه) خروج هرگونه وسايل  ،تجهیزات  ،لوازم غرفه سازی و ...
مستلزم اخذ برگه خروج از مدير سالم می باشد  .برگه خروج بايد به تأيید و امضاء مجاز برگزارکننده و مدير سالم برسد .
 -63با توجه به ايم که اکثر کاال ها و لوازم داخل غرفه ها قابل اشتعال می باشند لطفاً از هر گونه جوشیاری  ،برشیاری و هر گونه
اقدامی در داخل سالم که احتمال بروز حريق را سبب شود خودداری نموده و وسايل دکوراسیون غرفه خود را به صورت آماده
شده و صرفاً جهت مونتاژ به داخل سالم وارد نمايید .
بخش هفتم  :تخلیه و تخریب غرفه ها پس از اختتام نمایشگاه
 -64تخلیه غرفه يا ترك آن تا آخريم لحظه برپايی نمايشگاه در پايان روز آخر  ،مجاز نمی باشد .تخلیه غرفه ها از روز بعد از
خاتمه نمايشگاه آغاز شده و می بايد حداکثر ظرف  24ساعت ( روز شنبه؛ مورخ  )96/08/13به پايان برسد .
 -65در آخريم روز نمايشگاه  ،زمان بازگشايی سالم ها جهت تخلیه و خروج کاال ها به غرفه داران اعالم خواهد شد  .مقتضی است
از همان ابتدای تخلیه غرفه ها تمامی غرفه داران محترم به منظور جلوگیری از سرقت يا آسیب رسیدن به تجهیزات غرفه يا کاالها
در محل غرفه خود حاضر باشند و در روز نخست خروج کاال های نمايشگاهی و تخلیه غرفه ها ضروری است حتماً فردی را به
منظور مراقبت از کاال های خود در داخل غرفه بگمارند .بديهی است با بازگشايی سالم ها همه گونه افرادی اعم از باربر ،کارگر ،
نظافتچی و  ...به داخل سالم ها وارد م ی شوند که در ايم بیم افراد متفرقه و سودجو هم فرصت سوء استفاده از شرايط موجود را
پیدا خواهند نمود .لذا پس از بازگشايی سالم ها در خاتمه نمايشگاه  ،مسئولیت حفاظت و نگهداری کاالها و تجهیزات در مقابل
سرقت يا آسیب  ،مستقیماً برعهده صاحبان کاال خواهد بود .

 -66شر کت کنندگانی که رأساً نسبت به دکوراسیون غرفه خود اقدام می کنند بايد پس از پايان نمايشگاه نسبت به تخريب وسايل
دکوری و تخلیه بقايای آن در روز اول تخلیه (شنبه؛ مورخ  )96/08/13اقدام نمايند .
 -67در صورت عدم تخلیه و خروج به موقع غرفه  ،برگزار کننده نسبت به جمع آوری و انتقال وسايل که ضايعات تلقی شده به انبار
اقدام نموده و در اينصورت هزينه جا به جايی و تخلیه از صاحب کاال اخذ خواهد شد .ضمم آن که مسئولیت هر گونه خسارت
احتمالی وارده بر عهده صاحب کاال می باشد .
 -68چنانچه بخشی از هزينه های مشارکت شرکت کنندگان اعم از ا جاره بهاء غرفه  ،ساخت و ساز  ،اجاره تجهیزات اضافه  ،هزينه
برق اضافی  ،ما به التفاوت مغايرت متراژ و  ...به ور کامل پرداخت نشده باشد  ،پیش از تسويه حساب کامل  ،خروج کاالها مجاز
نخواهد بود .
 -69چنانچه قصد فروش بقايای غرفه های خود ساز به افراد ثالث را داريد شخصاً ناظر بر تخلیه آن باشید زيرا ايم قبیل افراد
قطعات به درد بخور را برده و ضايعات را به جای می گذارند يا تخلیه را با تأخیر انجام می دهند و شما را دچار ضرر وزيان می
نمايند .
بخش هشتم  :ضوابط صدور کارت شناسایی و کارت پارکینگ
 -70برای مسئولیم هر غرفه از سوی برگزار کننده کارت شناسايی عیس دار صادر خواهد شد و الصاق آن در تمام مدت حضور در
نمايشگاه برای غرفه داران الزامی است  ،لذا از شرکت کنندگان محترم تقاضا دارد بر اساس اعالم برگزار کننده نسبت به تكمیل
فرم کارت شناسایی و عكس  3×4کلیه پرسنل داخل غرفه در سايت نمايشگاه ( ( www.irantsn.comاقدام نمايند .
آخريم مهلت جهت تحويل فرم تیمیل شده و عیس پرسنل  10 ،روز پیش از افتتاح نمايشگاه ( تا پايان ساعت اداری روز شنبه؛
مورخ  )96/07/29می باشد  .پس از آن برگزار کننده هیچگونه تعهدی جهت صدور کارت شناسايی نخواهد داشت  .برای هر شرکت
بر اساس جدول زير کارت شناسايی صادر خواهد شد :

کارت شناسایی
فضای داخل سالن

تعداد کارت

تا  12متر مربع

2+1

 12تا  24متر مربع

3+1

 24تا  50متر مربع

4+1

 50تا  100متر مربع

6+1

 -71ورود وسايل نقلیه در ايام بر پايی نمايشگاه به داخل محو ه نمايشگاه مطلقاً ممنوع بوده و شرکت کنندگان می توانند از
پارکینگ های مجاور محل نمايشگاه استفاده نمايند .
بخش نهم  :نحوه انجام تبلیغات محیطی در زمان برپایی نمایشگاه
 -72شرکت کنندگان فقط می توانند اقالم تبلیغاتی خود را درون حريم غرفه خود نصب نمايند و استفاده از فضای راهرو يا غرفه
های مجاور بديم منظور ممنوع می باشد .
 -73نصب يا آويختم هر گونه بنر  ،پارچه نويسی  ،پوستر يا اقالم مشابه آنها از سقف سالم ممنوع می باشد و در صورت عدم توجه
مشمول جريمه شده و مبلغ جريمه توسط مسئولیم مربو ه تعییم و پس از ابالغ به شرکت کننده  ،پرداخت آن الزامی خواهد بود .
 -74در صورت تمايل به فیلمبرداری يا عیسبرداری از غرفه ها قبالً بايد با برگزار کننده هماهنگی های الزم بعمل آيد .
 -75اقالم تبلیغی و چاپی برای کاالها و محصوالت از جمله بروشور  ،کاتالوگ  ،عیس  ،پوستر  ،سی دی و غیره که در نظر است در
محل غرفه توزيع شده يا در معرض نمايش قرار گیرد بايد منطبق با معیارهای اسالمی باشد.
بخش دهم  :سایر موارد

 -76رعايت ضوابط و شئون اسالمی برای تمامی شرکت کنندگان و غرفه داران محترم الزامی می باشد .
 -77ا الع رسانی نمايشگاه و انجام تبلیغات  ،در حالت معمول آن برعهده برگزارکننده می باشد که صرفاً در حد متعارف و متعادل
آن انجام می پذيرد  .ايم تبلیغات شامل انجام میاتبات مستقیم با مخا بیم و افراد حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع نمايشگاه ،
تبلیغات محیطی  ،درج آگهی و يا خبر برگزاری در جرايد و نشريات تخصصی  ،راه اندازی وب سايت نمايشگاه  ،توزيع بروشور يا
تراکت و ارسال دعوتنامه يا کارت دعوت به مخا بیم و حوزه های مرتبط با نمايشگاه می باشد  .حجم ايم تبلیغات تنها در حد
تبلیغات متعارف برای تمامی نمايشگاه ها است و از حدود خاصی فراتر نمی رود .
 -78عالوه بر موارد مندرج در بند فوق  ،شرکت کنندگان در نمايشگاه می بايد به فراخور نوع فعالیت خود ا الع رسانی مناسبی را
بمنظور آگاه نمودن مخا بیم نسبت به حضورشان در نمايشگاه به عمل آورند و در جهت جذب مخا بیم به غرفه خود  ،برنامه
ريزی و استراتژی تبلیغاتی مناسبی رادر نمايشگاه اعمال نمايند .
 -79بیمه پرسنل داخل غرفه و نیز پرسنل غرفه ساز هر شرکت و هزينه های قانونی مترتب برآن بر عهده مشارکت کننده
می باشد .
 -80هر گونه ادعا يا شیايت از سوی شرکت کنندگان تنها تا یک ماه پس از پايان نمايشگاه معتبر بوده و پس از آن پرونده
مربو ه به نمايشگاه مختومه می شود .
 -81در صورت بروز وقايع پیش بینی نشده (فورس ماژور ) مانند جنگ  ،زلزله  ،سیل  ،وفان  ،هرج ومرج  ،آتش سوزی  ،فوت
مقامات ارشد مملیتی  ،تغییر قوانیم جاری و  ...که منجر به لغو يا تغییر زمان يا میان نمايشگاه شود هیچگونه مسئولیتی متوجه
برگزارکننده نبوده و وجوه واريزی پس از کسر هزينه های انجام شده توسط برگزار کننده مسترد خواهد شد .
 -82کلیه وجوه قانونی که شرکت کنندگان ملزم به پرداخت آنها هستند از سوی برگزارکننده بصورت رسمی اعالم می شود .لذا هر
گونه وجهی که بصورت غیر متعارف از سوی افراد حاضر در محل برگزاری نمايشگاه تحت عنوان کارگر  ،نگهبان  ،باربر  ،نظافتچی و
يا هر نام ديگری در ازاء انجام کاری و يا بدون دلیل مشخص از شرکت کنندگان مطالبه شود ارتبا ی با برگزارکننده نداشته و مورد
تأيید نمی باشد .

 -83در ايام برپايی نمايشگاه تمامی غرفه ها از سوی هیأت بازرسی ستاد برگزاری به منظور رعايت ضوابط مورد بازديد قرار خواهد
گرفت  .در صورتییه هیأت مذکور  ،هر گونه موردی را مبنی بر تخلف مشاهده نمايد رسیدگی خواهد نمود .
 -84هر گونه خدمات جنبی نمايشگاه مانند فیلمبرد اری از غرفه ها  ،درج آگهی  ،انتشار کتاب  ،سی دی يا ويژه نامه که به سفارش
برگزار کننده انجام پذيرد  ،به صورت رسمی به شرکت کنندگان ا الع داده می شود  .لذا از هر گونه پرداخت هزينه به افرادی که
احتماالً به قصد سودجويی جهت انجام اينگونه خدمات به غرفه ها مراجعه می کنند  ،پیش از استعالم از ستاد برگزاری،
خودداری فرمایید .
 -85در صورتییه بدلیل تخلف از مقررات  ،برگزارکننده ناچار به تعطیل نمودن غرفه ای باشد  ،هیچ يك از وجوه پرداخت شده قابل
استرداد نبوده و واحد متخلف نمی تواند ادعايی در ايم خصوص مطرح نمايد .
 -86کلیه شرکت کنندگان موظف به معرفی کتبی نماينده تام االختیار خود جهت انجام امور مربوط به ثبت نام و شرکت در
نمايشگاه می باشند و ستاد برگزاری از پاسخ دهی به افراد بدون معرفی نامه معذور می باشد.
 -87نماينده تام االختیار می بايست با به همراه داشتم شماره پرونده ثبت نام  ،معرفی نامه کتبی  ،به ستاد مراجعه نمايد  .در غیر
ايم صورت پاسخ دهی و مراحل ثبت نام انجام نخواهد شد.
 -88در صورت تشخیص هرگونه تخلف در روند ثبت نام توسط شرکت کننده  ،ستاد برگزاری مجاز به لغو ثبت نام و يا اخذ جريمه
( 10درصد مبلغ کل غرفه ها) از متخلفیم می باشد.
 -89هیچ يك از شرکت کنندگان مجاز به واگذاری غرفه ثبت نام شده يا بخشی از آن را به غیر نمی باشند.
 -90هیچ يك از شرکت کنندگان مجاز به تغییر نام شرکت ثبت نام شده  ،به نام ساير شرکت های تابعه خود نمی باشند.
 -91هر شرکت کننده موظف به ارايه مدارك ثبت نام و يا مورد نیاز ستاد برگزاری برای غرفه ثبت نام شده با نام و مشخصات
مندرج در سايت می باشد و عدم مطابقت مدارك منجر به لغو ثبت نام می گردد.
 -92ستاد برگزاری مجاز به تايید  ،تغییر  ،لغو ثبت نام و جانمايی هر يك از شرکت کنندگان بر اساس صالح ديد و يا نیاز ستاد
برگزاری می باشد و شرکت کنندگان ملزم به پذيرش رای و نظر ستاد برگزاری می باشند.
 -93با توجه به اينیه ضوابط مشارکت شرکت کنندگان محترم در ايم مقررات به تفصیل ذکر شده است  ،عدم رعايت آنها قابل
توجیه نبوده و ذکر آگاهی نداشتم از ايم موضوع قابل پذيرش نمی باشد .

 -94کلیه مشارکت کنندگانی که به هر دلیل قصد انصراف از حضور در نمايشگاه را داشته باشند می بايست با مراجعه حضوری به
ستاد مراتب را به صورت کتبی اعالم نمايند  ( .ضوابط انصراف از مشارکت و يا کاهش فضای رزرو شده در فصل چهارم آمده است )
 -95کلیه مشارکت کنندگان موظف به درج ا العات الزم و صحیح به فارسی و انگلیسی جهت چاپ در کتاب نمايشگاه در تاريخ
های مندرج در سايت ( ( www.irantsn.comمی باشند  .بديهی است عواقب عدم رعايت ايم موضوع بر عهده مشارکت
کننده بوده و ستاد برگزاری هیچ گونه مسولیتی نخواهد داشت.
 -96کلیه مشارکت کنندگان موظف به درج ا العات الزم جهت صدور کارت های غرفه داران و پارکینگ  ،با ضوابط اعالم شده در
تاريخ های مندرج در سايت ) ( www.irantsn.comمی باشند .
 -97کلیه چك های تضمیم تخلیه غرفه از شرکت مشارکت کننده اخذ می گردد.

« این مقررات بر اساس ضوابط و مقررات جاری در نمایشگاه های بین المللی
وکلیات آن مطابق کنوانسیون اتحادیه جهانی نمایشگاه ها تدوین شده و در
تمام نمایشگاه های معتبر دنیا اجرا می شود  .عدم توجه به آنها برگزار کننده
را درپیگیری قانونی علیه متخلفین ملزم می سازد» .

