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 عمومی مقررات .1 ماده
  اعالم آمادگی و ارسال فرم درخواست مشارکت به منزله پذیرفته شدن در نمایشگاه نیست. . 1 

انتخاب محل غرفه، پس از تکمیل اطالعات پالن ارائه شده با امضا و مهر مدیرعامل شرکت   . 2 

 باشد. معتبر می

نسبت به واگذاری   ستاد برگزارکننده،  های مقرر شدهعدم واریز وجه در زماندر صورت   . 3 

 غرفه به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود. 

ثبت . 4  فرم  در  مندرج  اطالعات  عیناًکلیه  غرفه  نام  سردرب  ویژه  در  راهنمای  کتاب  و  ها 

تغییر الزم است نمایشگاه مورداستفاده قرار خواهد گرفت. لذا در صورت درخواست هرگونه  

 اعالم گردد.  مراتب کتباً

 کند. ها از قوانین بین مالک و مستاجر تبعیت نمیقوانین و مقررات حاکم در نمایشگاه . 5 

روز پیش از زمان برگزاری   15که پس از مهلت تعیین شده)ی  کنندگاندرخصوص مشارکت  . 6 

نه درج اطالعات  نمایشگاه( اقدام به ارسال مشخصات نمایند، هیچ گونه مسئولیتی در زمی

 . باشدمین ستاد برگزارکنندهدر کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه متوجه 

 استاندارد .2 ماده
ها در صورتیکه مشمول قانون دریافت گواهینامه استاندارد اجباری باشند، رعایت این قانون در مورد آن الزامی  کلیه کاالهای قابل ارائه در غرفه . 1 

و یا سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان و نمایندگان آنان می توانند از ارائه کاالهای مذکور بدون ارائه   ستاد برگزارکنندهو  

رفه مربوطه جلوگیری نموده و یا اقدام به تعطیلی فعالیت غرفه مذکور نمایند. بدیهی است در این صورت خسارتی  گواهینامه استاندارد در غ 

 کننده پرداخت نخواهد شد. به مشارکت ستاد برگزارکنندهاز سوی 

 حجاب .3 ماده
 رعایت شئونات و اخالق اسالمی و حجاب برای غرفه داران و بازدیدکنندگان الزامی است. . 1 

 آراییتحویل غرفه، حمل کاال و غرفه  زمانمقررات و  .4 ماده
، مجاز به واگذاری غرفه تخصیصی به اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی  ستاد برگزارکنندهکننده بدون کسب موافقت کتبی  مشارکت . 1 

 نیست.

 باشد. المللی استان اصفهان میهای بین، تابع دستورات داخلی شرکت نمایشگاهسازیپیرو دستورالعمل و مقررات، پیمانکار ساخت غرفه . 2 

کنندگان موظفند طبق تاریخ های اعالم شده از طرف واحد اجرایی نمایشگاه اصفهان و جدول زمان بندی این شرکت، نسبت به مشارکت . 3 

 انجام کلیه امور خود اقدام نمایند. 

درخواست نموده اند، حداکثر یک روز قبل از تاریخ   باشند و غرفه با تجهیزاتتحویل غرفه به مشارکت کنندگانی که دارای ساخت و ساز نمی  . 4 

 شود. افتتاح نمایشگاه انجام می

 گیرد. کنندگان قرار میهای دارای ساخت و ساز دو یا سه روز قبل از زمان برگزاری نمایشگاه در اختیار مشارکتغرفه . 5 

 کننده متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.رکتها و تاسیسات شرکت، مشادر صورت ورود هرگونه خسارت به اقالم، امکانات، سالن . 6 
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مجاز به    ستاد برگزارکنندهدر غیر این صورت    .است  ضروریروز قبل از افتتاح نمایشگاه  و نظافت داخل غرفه    آراییسازی، غرفهپایان غرفه . 7 

 باشد. نمایشگاه اصفهان می واحد اجراییپلمپ غرفه با هماهنگی 

یا  در راهروها    ژهیغرفه، به و   میاز قراردادن کاال در خارج از حرو    باشد میهر مشارکت کننده فقط مجاز به استفاده از فضای مفید غرفه خود   . 8 

 ی و یا مانعی در مسیرهای عمومی ایجاد ننمایید. خوددارهای دیگر فضای غرفه

ده را در حد غرفه خود نگه دارند، به نحوی که موجب آزار بازدیدکنندگان  کنندگان موظفند صدای وسایل صوتی و تصویری مورداستفامشارکت . 9 

 کنندگان نشود.و سایر مشارکت

در ساعت مقرر حضور نمایندگان غرفه ها  گردد، لذا  کنندگان باز میدقیقه قبل از آغاز به کار نمایشگاه برای مشارکت  30ها هر روز  درب سالن .10 

 ها ضروری است.در غرفه نیم ساعت بعد از اتمام وقت روزانه نمایشگاه  و

 ضروری است.در ساعات کار نمایشگاه نصب کارت غرفه داری   و خروج، به منظور تشخیص نمایندگان معرفی شده و تسهیل در ورود .11 

 . باشدمیپذیر ناستفاده آن توسط غیر امکان کارت غرفه داری به نام شخص معرفی شده از سوی شرکت پیش از تاریخ برگزاری صادر شده و .12 

 گردد.داران تحویل میبه غرفه ستاد برگزارکنندهداری یک ساعت پس از برگزاری مراسم افتتاحیه توسط نماینده های غرفهکارت .13 

داران باید در پایان هر  . غرفهباشدمیکنندگان  نظافت عمومی به عهده مامورین نظافت نمایشگاه و نظافت داخل غرفه ها به عهده مشارکت .14 

 آوری مامورین نظافت در قسمت خارجی غرفه قرار دهند. جمع  برایروز زباله ها و ضایعات را در کیسه های پالستیکی جمع نموده و 

دم تخلیه، مسئولیت حفظ ساعت بعد از پایان نمایشگاه محل غرفه و انبار را تخلیه نمایند. در صورت ع   12کنندگان باید حداکثر تا  مشارکت .15 

 باشد. کاالها و هزینه های انبارداری برعهده مشارکت کننده می

ستاد  سالن را مطابق روز اول به ، سازی های انجام شده را تخریب کرده و ضمن تخلیهشود در پایان نمایشگاه غرفهکننده متعهد میمشارکت . 16 

 تحویل نماید.  برگزارکننده

 غرفه  درآالت سنگین قراردادن ماشین .5 ماده
و یا محصوالتی    آالت خود را به صورت عملی نمایش دهندکارکرد ماشین مشارکت کنندگانی که مایلند ،"فرم مشارکت"طبق اعالم قبلی در   . 1 

صورت  غیر این  ، در  نمایند را کسب    واحد اجرایی نمایشگاه اصفهانموافقت    ستاد برگزارکننده، الزم است با اعالم قبلی به    با شرایط ویژه دارند، 

 . باشدمیکننده  مسئولیت مشکالت احتمالی برعهده مشارکت

روز قبل   سه حداکثر  آالت به غرفه مربوطهآالت سنگین در زمان ثبت نام موظف به هماهنگی کامل برای نحوه حمل ماشینصاحبان ماشین . 2 

انتقال دستگاه مربوطه به محل غرفه فراهم نباشد، مسئولیت این امر بر عهده   باشند، بعد از این تاریخ چنانچه امکانمیاز افتتاحیه نمایشگاه  

 کننده است. مشارکت

 نکات ایمنی و امنیتی  .6 ماده
مدیریت نمایشگاه در قبال حوادث غرمترقبه مسئولیتی نخواهد داشت و در این موارد طبق قوانین مربوطه و عرف صنعت نمایشگاهی برخورد   . 1 

 خواهد شد. 

داران نسبت به خاموش بودن کلیه وسایل برقی خود قبل از خروج گردد الزم است غرفهها در پایان هر روز قطع میاینکه برق سالن باتوجه به   . 2 

 ها اطمینان حاصل نمایند. از سالن

واحد شده به    به صورت کتبی و با ذکر مشخصات دقیق کاالهای مفقود  گونه شیء از داخل غرفه مراتب را سریعاًدر صورت مفقود شدن هر . 3 

 اعالم فرمایید.  اجرایی نمایشگاه اصفهان

 باشد. می ستاد برگزارکنندهخروج هرگونه کاال پس از افتتاح نمایشگاه مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کاال و تایید کتبی  . 4 
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ساعات کار و بازدید از نمایشگاه به  ها از محوطه نمایشگاه در طول  داری کاالها از هنگام ورود کاالها تا خروج آن مسئولیت حفظ اموال و نگه . 5 

 باشد. میواحد اجرایی نمایشگاه اصفهان   ها به عهدهکنندگان و پس از پایان ساعات کار و پلمپ سالنعهده مشارکت

چراغ نگه . 6  شعلهداری  وسایل  حفاظ،  بدون  ا  ،زاهای  قابل  مواد  سایر  و  نفتی  غرفهشمواد  داخل  در  نمایشگاه  تعال  سالن  و  است.  ها   ممنوع 

های الزم را کنندگانی که به وسایلی از قبیل نفت و سایر مواد قابل اشتعال برای نمایش کاالهای خود نیازمندند باید قبال هماهنگیمشارکت

 اقدام نمایند.  هنمایشگاه انجام و بر اساس دستورالعمل مربوط  ستاد برگزارکنندهبا 

  هاچگونگی عرضه و نمایش کاال  .7 ماده
مسئولیتی در قبال حوادث یا خسارات   ستاد برگزارکنندهکنندگان ضروری است و  کات ایمنی و اقدامات احتیاطی توسط مشارکترعایت کلیه ن . 1 

 احتمالی نخواهد داشت.

 باشند. نمی ،ع نمایشگاه استوهای خود و موضداران مجاز به ارائه کاال و خدمات که در خارج از چهارچوب فعالیتغرفه . 2 

 کنندگانتبلیغی مشارکت های فعالیت .8 ماده
کنندگان مجاز به تبلیغ برای کاال و خدمات خود به روش انجام تبلیغات سوء علیه کاال و خدمات مشابه سایرین نیستند. در صورت مشارکت . 1 

غرفه خاطی   می تواند نسبت به توقف فعالیت موردنظر یا در صورت لزوم تعطیلی ستاد برگزارکنندهادعای احتمالی ذینفعان در این خصوص،  

 اقدام نماید. 

غرفهمشارکت . 2  ارائه شده در  و مطالب  تبلیغات  در  مالکیت معنوی  رعایت حقوق  به  احتمالی  کنندگان موظف  ادعای  در صورت  ها هستند. 

 اید. تعطیلی غرفه خاطی اقدام نم توقف فعالیت موردنظر یا در صورت لزوم به می تواند نسبت ستاد برگزارکنندهذینفعان در این خصوص، 

ها نصب شود. نصب این  نکنندگان باید در محدوده محل غرفه آهای مربوط به مشارکتها، عالمات، بنرهای تبلیغاتی، تابلوها و نوشته پرچم . 3 

انجام و موارد به  با هماهنگی پیمانکار مربوطه ها در مسیرهای اصلی، فرعی، محوطه نمایشگاه و مسیرهای مشرف به نمایشگاه  عالئم یا پرچم

 رسیده باشد.  ستاد برگزارکنندهاطالع 

است.   ستاد برگزارکنندهها منوط به اخذ مجوز کتبی  کشی و هرگونه مراسم جنبی در غرفه ها یا سالنبرگزاری همایش، کارگاه آموزشی، قرعه . 4 

مسئولیتی   تاد برگزارکنندهسدرخصوص تامین فضا، امکانات سخت افزاری، دعوت از مدعوین، ادعاهای احتمالی ذینفعان و سایر موارد    لذا

 نخواهد داشت.

نمایشگاه    ستاد برگزارکنندهبا  اقدام و    ، افتتاحیه نمایشگاهقبل از  ده روز    داکثرهای دعوت و کارت ویژه بازدید متخصصین حدریافت کارت  برای . 5 

 هماهنگی انجام گیرد. 

   ریالی وارزی نحوه محاسبه هزینه اجاره غرفه برحسب .9 ماده
هی فعالیت صنعتی، کارت شناسایی کارگاه  ابرداری و گونمایش کاال با برند یا نام ایرانی توسط واحدهای تولیدی صنعتی دارای پروانه بهره . 1 

جاری و یا ویژه اقتصادی تولید و ارائه می گردند،  معتبر و یا واحد تولیدی صنفی دارای پروانه صنفی تولیدی، که در داخل و یا مناطق آزاد ت

 . باشدمیمشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی 

نمایش کاال با برند یا نام ایرانی که در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترک کشورهای خارجی معرفی می گردد مشمول پرداخت  . 2 

 . باشدمیهزینه به صورت ریالی 

رانی و خارجی در ایران تولید و دارای مجوز از وزارت امور یی اهاشرکتگذاری های مشترک  د خارجی که براساس سرمایهنمایش کاال با برن  . 3 

 . باشدمی، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی باشدمیاقتصاد و دارایی و مصوبه هیات دولت 
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برداری از مراجع ذیربط در صورت  واحدهای تولیدی دارای پروانه بهرهنمایش نمونه کاالی خارجی به منظور مقایسه با کاالی داخل، توسط   . 4 

 . باشدمیتجمیع نمونه در حداقل فضا)به تناسب نوع و ابعاد نمونه( و عدم اقدام به بازاریابی، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی 

الیت، توسط واحدهای تولیدی، به شرط پوشاندن برند خارجی آالت خارجی صرفا به عنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع فعنمایش ماشین . 5 

 . باشدمیو عدم تبلیغ آن، مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی 

ی خارجی به صورت پوستر، بروشور و کاال و ... مشمول  هاشرکت معرفی خالقیت های فنی، نرم افزاری)اتوماسیون( در صورت عدم تبلیغ   . 6 

 . باشد میپرداخت هزینه به صورت ریالی 

 باشد. ورت ریالی میصمشارکت اتاق های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها، صرفا بدون ارائه کاال مشمول پرداخت هزینه به  . 7 

های عرضه کننده خدمات مشاوره ای، پیمانکاری طرح و اجرا، طراحی سیستم و موارد مشابه صرفا بدون ارائه کاال و یا هرگونه مشارکت شرکت . 8 

درصد ارزی و    30در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه به صورت    .باشد میرند خارجی مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی  تبلیغ ب

 درصد ریالی خواهد بود.  70

 . باشدمیول پرداخت هزینه به صورت ریالی شمهای مسافرتی و گردشگری در صورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی، ممشارکت آژانس . 9 

گردند  های داخلی و خارجی منتشر مین شرکتانامه و ... که با تبلیغ توامنامه، آگهیمشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه، مجله، بولتن، ویژه .10 

خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات  ی  هاشرکتی است تبلیغ برند یا نمایندگی  یه . بدباشدمیمشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی  

 . باشد میشور مستقل خارجی ممنوع ودی، کاتالوگ و برفیلم، سی شاز طریق نصب بنر، پخ

کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه  معرفی خدمات پس از فروش کاالی خارجی در جهت رفاه مصرف .11 

 . باشدمیدرصد ریالی  70درصد ارزی و  30عدم رعایت ارائه کاال و قطعات منفصله مشمول پرداخت به صورت  کتبی از شرکت مربوطه و یا 

م  محصوالت خارجی وارد شده در کشور به صورت فله که پس از بسته بندی و یا مخلوط با کاالی ایرانی با هر نام برند ایرانی و با درج یا عد .12 

داخلی به نمایش گذاشته می شود، به میزان فضای اشغال شده، مشمول پرداخت هزینه به صورت  کننده درج تحت لیسانس توسط مشارکت

 . باشدمیدرصد ریالی  30درصد ارزی و  70

های تولیدی ایرانی که محصوالت با برندهای خارجی تولید می نمایند چنانچه دارای پروانه ساخت و بهره برداری وزارت صنعت،  شرکتغرفه   .13 

 تجارت باشند به صورت ریالی محاسبه می گردد. معدن و  

مشمول پرداخت هزینه   ستاد برگزارکنندهنامه با  های خارجی در صورت ارائه تفاهمهای بازاریابی و فروش نمایشگاهتخصیص فضا به نمایندگی .14 

 درصد ارزی خواهد بود. 100 . در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه به صورتباشدمیدرصد ریالی   70درصد ارزی و  30به صورت 

و در صورت عدم رعایت موضوع   باشد میمشارکت کننده بخش غرفه ریالی صرفا مجاز به ارائه و تبلیغ کاال، خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی   .15 

 . باشدمیدرصد ارزی  100مشمول پرداخت هزینه به صورت  

 . باشدمیمول پرداخت هزینه به صورت ارزی نمایش کاالیی که مستقیما در خارج از کشور تولید شده مش . 16 

ی خارجی هاشرکتتبلیغ واردات کاال به هر نحو و عرضه بروشور، فیلم، عکس و کاتالوگ و بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلیغ کاال و یا   .17 

 . باشدمیمشمول پرداخت هزینه به صورت ارزی 

 . باشدمیمول پرداخت هزینه به صورت ارزی ی خارجی مشهاشرکتتبلیغ نمایندگی انحصاری و یا رسمی  .18 

ی تولیدی بازرگانی ایرانی که به منظور تولید و نمایش کاالی تولید داخل و نیز کاالی خارجی در نمایشگاه مشارکت دارند می  هاشرکت .19 

ستاندارد از بخش داخلی و با رعایت  ا  دبایستی کاال یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضای کامال متمایز و در متراژ تفکیکی شده با ابعا

 مترمربع عرضه نمایند. در غیر این صورت کل فضای غرفه به صورت ارزی محاسبه خواهد شد.  12حداقل متراژ 

 محاسبه و دریافت خواهد شد.  مطابق با نوع مشارکت اعم از ریالی و ارزی عیناً (VIP)تخصیص هرگونه فضا جهت احداث محل تشریفات  .20 
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 و مقررات قوانین  فرم

 یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی 
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اقدام و در صورت مشاهده هرگونه   ها فهنسبت به بازدید از کلیه غر  ، افتتاح نمایشگاه کمیته ارزی و ریالی به همراه مشارکت کنندهپس از   .21 

کننده موظف به پرداخت وجه مربوطه  کننده رسیده است اعالم و مشارکتمغایرت، مراتب طی صورتجلسه تنظیمی که به امضا مشارکت

 ت بر عملکرد غرفه در طول دوره برگزاری استمرار خواهد داشت.. بدهیه است نظارباشدمی

باشد را  ماده می  9که شامل  ،  قوانین و مقررات  ......................................................................................................................... مدیرعامل شرکت    .................................... ...........................................................اینجانب   

 کلیه مفاد آن را تعهد می نمایم .  مطالعه و  

 مهر و امضا :  .................................... .....................................................................نام و نام خانوادگی مدیرعامل    ............................................................................... تاریخ   
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