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 MIDEXنمایشگاه بین المللی  پنجمیندر قوانین و مقررات حضور 

 معماری، دکوراسیون داخلی و خانه مدرن

(F8) 

 یدکسنمایشگاه بین المللی م پنجمين :عنوان نمايشگاه

 MIDEX نام اختصاري نمايشگاه :

 نمایشگاههاي بین المللی تهران محل دائمی محل برگزاري :

 ماه دي 42لغایت  42 تاريخ برگزاري :

 شرکت نمانگر برگزار كننده :

 22480848 تلفن :

 22482240 فاكس:

  www.nni.ir                                       www.midex.ir                                        وب سايت :

  info@nni.ir                                                     info@midex.ir                                          : ايميل

 نام و تكمیل مدارك ثبت نام اقدام فرمایند. متقاضیان محترم حضور در نمایشگاه لطفاً نسبت به انجام کامل مراحل ثبت

 مدارك الزم جهت قطعي شدن ثبت نام به شرح زير مي باشد : -2

 به صورت حضوري یا پستی F1-F4-F5-F6-F8و ارسال فرم مهر و امضاء شده تكمیل  -1

 ) اختیاري( حضوري یا پستی سمینار و تبلیغات محیطیبراي متقاضیان  F3-F2ارسال فرم مهر و امضا شده   -4

 به منزله تعهد متقاضیان مبنی بر ارائه کلیه اطالعات درخواستی متناسب با خدمات مورد نظر  ارسال فرم مهر و امضاء شده -0

 ارسال تصویر پروانه بهره برداري یا رتبه بندي ) مختص متقاضیان ثبت نام ریالی( اینترنتی -2

  صفحه آخرمهر و امضاء شده مطالعه فرم قوانین و مقرارت و ارسال  -5

ریالی و  -متقاضیان ثبت نام در بخش ریالی نمایشگاه می بایست عالوه بر مدارك ارسالی نسبت به مطالعه و تكمیل فرم تعهد نامه ارزي -6

هایی که  شرکت تودیع چك به میزان کل ارزش ارزي غرفه خود نزد ستاد برگزاري اقدام نمایند. بدیهی است ستاد برگزاري از ثبت نام

ریالی اقدام ننمایند معذور می باشد. نرخ تسعیر ارز با هماهنگی بخش مالی  -نسبت به تكمیل فرم تعهد نامه و تودیع چك تضمین ارزي

 ستاد بر اساس نرخ روز ثبت نام خواهد بود.

 

برگزاري هیچگونه مسئولیتی در  الزم به ذکر است عدم وصول هر یك از موارد فوق موجب عدم قطعی شدن ثبت نام خواهد بود و ستاد

 قبال عواقب ناشی از عدم ثبت نام متقاضیان نخواهد داشت.

 

http://www.midex.ir/
mailto:info@nni.ir
mailto:info@midex.ir
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 پس از قطعی نمودن ثبت نام انجام موارد زیر جهت دریافت به موقع خدمات درخواستی الزامی می باشد:

 ن مهلت ارسال اطالعات به ستاد ستاد برگزاري تعهدي در قبال ارائه خدمات متقاضیانی که اطالعات درخواستی را مطابق آخری

 ارسال ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت. بدیهی است هیچگونه وجهی به این قبیل متقاضیان عودت نخواهد شد.

  را کامال  تكمیل نمایند فرمهاي ثبت نام  بایستیمتقاضیان(-F1-F2-F3-F4-F5-F6-F7-F8- و تصویر پروانه بهره برداري یا )

ارسال فرم درخواست ثبت نام به منزله ثبت نام قطعی در  به ستاد تحویل نمایند. ساعت کاري 22ظرف مدت  تصویر رتبه بندي

نمایشگاه نمی باشد. و این فرم تنها به منزله پیش فاکتور بوده و پس از پرداخت هزینه هاي محاسبه شده و ارسال کلیه مدارك 

 . ) ارسال اصل فيش واريزي الزامي است(شدروز ثبت نام قطعی تلقی خواهد  5درخواستی ظرف مدت 

  کلیه اطالعات شرکت کنندگان در نمایشگاه به صورت تایپ شده پذیرفته می شود که عیناً در موضوعات مرتبط مورد استفاده قرار

 خواهند گرفت.لذا ستاد برگزاري مسئولیتی در قبال صحت مطالب نخواهد داشت.

 چند نوبت و از طریق چند فرم درخواست نمایند. این خدمات درخواستی تنها زمانی  متقاضیان می توانند خدمات خود را در

 پردازش خواهند شد که هزینه هاي مربوطه پرداخت و فیش بانكی آن ظرف مدت مقرر به ستاد ارسال شده باشد.

  تسلیم شود. چنانچه تا قبل از  به برگزار کننده 10/18/90کلیه مدارك الزم جهت قطعی شدن ثبت نام می بایست حداکثر تا تاریخ

سالنهاي تحت پوشش توسط مشارکت کنندگان تحت پوشش کامل قرار گرفته باشد، برگزار کننده مسئولیتی درقبال تاریخ مذکور 

 درخواستهاي دریافتی نخواهد داشت.

 مشكالت فنی سالنها و  غرف انتخاب شده توسط مشارکت کننده و یا تخصیص داده شده در صورتیكه بنا به هر دلیل از جمله

 بل باشد و مشارکت کننده از این بابت ادعایی نخواهد داشت.امثالهم جابه جا گردد. ستاد تالش می نماید شرایط مشابه ق

 مشخصات غرفه ها و امكانات و خدمات ارائه شده:-0

  غرفه هاي قابل واگذاري مشتمل بر غرفه در فضاي سرپوشیده با تجهیزات، سرپوشیده بدون تجهیزات و فضاي باز می باشد. 

 :غرفه فضاي سرپوشيده با تجهيزات -0-1

 متر مربع می باشد. 14داخل سالن در غرفه هاي حداقل متراژ غرفه ارزي و یا ریالی  -1-1-0

 متر مربع( به شرح زیر می باشند: 14ازاي هر تجهیزات غرفه هاي داخل سالن ) به  -4-1-0

 پریز برق یك عدد -2 نورپردازي غرفه -0 موکت -4 پارتیشن بندي غرفه -1

   دو عدد صندلی -6 یك عدد میز  -5

 

هرگونه خسارت به غرفه هاي پیش ساخته راسا توسط ستاد محاسبه و وجوه آن از مشارکت  تجهیزات غرفه سازي امانی بوده و -0-1-0

 کننده اخذ خواهد شد.

نمی باشد. یسر ) از با تجهیزات به بدون تجهیز یا بالعكس( م غرفهقطعی شدن ثبت نام امكان تغییر نوع  از انتخاب نوع غرفه و پس -2-1-0

الزم به توضیح است در صورتی که مشارکت کنندگان محترم نسبت به اخذ فضاي با تجهیزات اقدام و هزینه مربوطه را پرداخت 

 است فضاي خام اقدام نمایند هزینه مربوطه عودت داده نخواهد شد.نمایند و پس از آن نسبت به درخو

لذا استفاده از وسایل پر مصرف پروژکتور اضافی، آمپر را دارا می باشد.  4یت جریان تحویل می گردد قابل در غرفهبرقی که  پریز -5-1-0

 برگزار کننده مجوز دریافت دارد.وسایل نمایشی پر مصرف ممنوع است. در صورت نیاز مشارکت کننتده باید با هماهنگی 

 



ه | 4 ح ف ص  

 

  9313 ماه دی 24-27/ تهران   Midexنمایشگاه بین المللی پنجمین 

 غرفه در فضاي سرپوشيده بدون تجهيز:-2-1

جهیز آن ... ) زمین خالی( تحویل می گردد و تموکت، نور و سردرب و اشتن تجهیزاتی از قبیل برق، دیواره، د بدون غرفه بی تجهیز: غرفه اي

 برعهده مشارکت کننده می باشد.

 متر مربع میباشد. 12تجهیز غرفه بی حداقل متراژ جهت  -1-4-0

 می باشد.انتخاب غرفه بی تجهیز باید در فرمهاي مربوطه صورت گرفته و تغییر آن مستلزم پرداخت هزینه هاي مربوطه  -4-4-0

 .فرماییدبه ستاد برگزاري اقدام  10/18/90نسبت به معرفی کتبی پیمانكار ساخت غرفه خود تا تاریخ محترم لطفاً مشارکت کننده  -0-4-0

 نحوه صدور مجوز غرفه سازي-1-1

 توسط مشارکت کننده و پیمانكار ساخت غرفه 184تكمیل فرم  -

 تكمیل فرم درخواست انشعاب برق توسط مشارکت کننده و پیمانكار ساخت غرفه -

 براي سایر غرف A4 متر  58براي غرف بزرگتر از  A3 )اندازه گذاري شده ( در ابعاد به صورت رنگی 3Dنسخه از پالن طرح و  0ارائه  -

 طراحی غرفه  3Dmaxارائه فایل طراحی  -

 ها و فرمها نقشه داراي شماره نظام مهندسی روي راه و ساختمان یا معماري ناظر  مهر و امضاء مهندس -

 ارائه کپی پروانه نظارت مهندس ناظر -

( بابت ساخت به موقع غرفه، حسن انجام کار و رعایت اصول و و چك طبق جدول ذیل ) به صورت وجه نقد کنندگان محترم مشارکت  -

را به ستاد برگزاري نمایشگاه پرداخت نمایند و و سایر موارد مقررات غرفه سازي، عدم وارد آوردن خسارت و تخلف و تخلیه به موقع 

 رسید دریافت کنند.

نمایشگاه و ارائه گزارش از سوي شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی تهران، مبالغ اخذ شده فقط با  بعد از اتمام کار روز 25حدود  -

و  تحویل نمایند مشارکت کننده خواهد گردید. و در صورت تخلف و کارت شناسایی مهر شرکت ،معرفی نامه کتبی ، ارائه اصل رسید 

 و مشارکت کننده از این بابت ادعایی نخواهد داشت. شده کسر خواهد گردید.ارائه  مبالغ و چك، جریمه ها از یا هرگونه بدهكاري

 مبلغ به صورت چك مبلغ تضمین ) ریال( متراژ غرفه

 ریال  888,588به ازاء هرمتر مربع  ریال 888,888,18 متر مربع 58 کمتراز

 ریال  888,588به ازاء هرمتر مربع  ریال 888,888,15 متر مربع 188تا  51از 

 ریال  888,588به ازاء هرمتر مربع  ریال 888,888,48 متر مربع 488متر مربع تا  188از 

 ریال  888,588به ازاء هرمتر مربع  ریال 888,888,08 متر به باال488از 

 
سهامی پیمانكار می بایستی داراي شخصیت حقوقی ثبت شده در روزنامه رسمی و مورد تایید ستاد برگزاري و امور فنی شرکت  -

 نمایشگاهها باشد.

 تفكیك کامل بخشهاي ارزي و ریالی جهت غرف مربوطه الزامی است. -0توجه مهم 

تایید کلیه نقشه ها و فرمهاي غرفه سازي توسط مهندس ناظر عمران و یا معماري داراي مجوز از سازمان نظام مهندسی  -2توجه مهم 

 .الزامی است

کابل و تابلو اتوماتیك ) استاندارد و مجهز به سیستم ارت( و متناسب با میزان برق مصرفی خود  موظفندپیمانكاران و مشارکت کنندگان  -

را تهیه نموده و جهت انتقال برق از تابلوي اصلی یا کابلهاي ارتباطی به غرفه مربوطه ضمن هماهنگی با ستاد برگزاري و واحد برق 

 یند.شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران اقدام نما
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و اخذ فرمها و پالن و مدارك نسبت به ارائه  12/18/90ساخت و ساز غرفه حداکثر تا تاریخ  مشارکت کنندگان محترم متقاضی :1توجه 

ریال جریمه  888,488مجوز ساخت و ساز اقدام نمایند بدیهی است به ازاء هر روز تاخیر در اخذ مجوزات الزم ) مطابق با جدول باال( مبلغ 

 دریافتی کسر خواهد شد. وجه و چكتاخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و این جرائم راسا از محل 

 ستاد برگزاريبا رعایت شرایط زیر و تایید بخش فنی خود داشته باشند  غرفهمشارکت کنندگانی که تمایل به ساخت طبقه دوم در : 4توجه 

 طه می توانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام نمایند.و نمایشگاه و پرداخت هزینه مربو

 شرایط الزم براي ساخت طبقه دوم به شرح زیر می باشد:

  نمایشگاهطرح غرفه توسط مدیر فنی  استفاده از مصالح مقاوم تاییدسالن و مجاز توجه به ارتفاع 

  باشد. کل غرفهاز مساحت  %45 حداکثرمساحت طبقه دوم 

  ایجاد نمایدنباید مزاحمتی براي سایر غرفه هاي همجوار غرفه طبقه دوم. 

 به برگزار کننده عالوه بر کل هزینه به تناسب ارزي و ریالی از مساحت استفاده شده را  %58شرکت کننده باید  پرداخت هزینه

 طبقه همكف پرداخت کند.

 .طبقه دوم می بایست به صورت اکسپوز ) بدون سقف( اجرا شود 

 ضاي بازغرفه در ف-4-1

  متر مربع می باشد. 08فضاي باز  در ارزي و یا ریالیجهت بخش حداقل متراژ غرفه 

  مگر به .جهت تجهیز آن نداردفضاي باز تنها نسبت به اختصاص فضا اقدام نموده و مسئولیت دیگري  جهت غرفستاد برگزاري

 درخواست مشارکت کننده و پرداخت هزینه هاي مربوطه

 بوده و ستاد هیچگونه مسئولیتی در این خصوص بر عهده  مشارکت کنندهفضاي باز بر عهده  نمایشی غرفکاالهاي از  حفاظت

 نخواهند داشت.

 فرم مربوطه که در سایت نمایشگاه می باشد،  نسبت به تكمیل و مهر و امضاء، می بایست مشارکت کنندگان جهت معرفی نگهبان

توسط ستاد ستاد برگزاري نمایند. مشارکت کننده بعد از مهر و امضاء فرم مذکور  اقدام و به همراه کپی کارت ملی نگهبان تحویل

 برگزاري، مدارك را تحویل حراست شرکت سهامی نمایشگاه می نمایند.

  مسئولیت افراد معرفی شده توسط شرکت ها راسا بر عهده خودشان بوده و ستاد در قبال مشكالت و حوادث احتمالی هیچگونه

 برعهده نخواهد داشت.مسئولیتی 

  از جمله سوراخ کاري، تخریب آسفالت، جدول و امثالهم، هرگونه خسارت وارد شده توسط مشارکت کنندگان مستقر در فضاي باز

میزان این خسارت از سوي برگزارکننده تعیین و مشارکت کننده  می بایست توسط مشارکت کننده جبران گردد.رنگ آمیزي و ... 

 خسارات وارده بدون هیچگونه قید و شرطی خواهد بود. متعهد به پرداخت

  با عنایت به اینكه ثبت نام و جانمایی شرکت حضور در فضاي باز نمایشگاه، در لحظات آخر برگزاري انجام می گیرد. لذا مشارکت

انمایی شرکت ها در کنندگان محترم عنایت داشته باشند که نقشه فضاي باز مرتبا تغییر خواهد نمود. و ستاد برگزاري حق ج

فضاي باز را تا آخرین لحظات براي خود محفوظ می دارد. و مشارکت کننده حق هیچ گونه اعتراضی در خصوص جانمایی شرکت 

 هاي دیگر در اطراف فضاي خود را ندارد.
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 :قوانين و مقررات عمومي مشاركت در نمايشگاهها -4

حضور در نمایشگاه به استحضار میرساند مطالعه دقیق و توجه به زمان و رعایت  ضمن تشكر و قدردانی از تمایل آن شرکت محترم جهت

نكات اعالم شده در این دفترچه حائز اهمیت و ضروري است. این مقررات براساس ضوابط و مقررات جاري در نمایشگاههاي بین المللی و 

یشگاههاي معتبر دنیا انجام می شود. عدم توجه به آنها برگزارکننده مطابق کنوانسیون اتحادیه جهانی نمایشگاه ها تدوین شده و در تمام نما

 را در پیگیري قانونی علیه متخلفین مخیر میسازد.

برگزارکننده نمایشگاه که از این پس ستاد نامیده میشود تمام توان مجموعه خود را در جهت ایجاد شرایط مناسب به منظور  شركت نمانگر

ایده آل از نمایشگاه جهت مشارکت کنندگان محترم به کار خواهد گرفت. لیكن این امر بدون همراهی همۀ  حضور پررونق و بهره برداري

عوامل به ویژه مدیریت و پرسنل محترم محل دائمی نمایشگاهها، پیمانكاران و بازدیدکنندگان و از همه مهمتر مشارکت کنندگان محترم 

 ت مقررات از جمله موارد ذیل تقاضا مندیم. پیشاپیش از مساعدت شما سپاسگزاري می گردد.میسر نخواهد بود. لذا همكاري شما را در رعای

 رعایت قوانین جمهوري اسالمی ایران و سایر مقررات موضوعه جهت کلیه مشارکت کنندگان داخلی و خارجی الزامی است.  -1

وز صادره از سازمان توسعه تجارت که در وب سایت نمایشگاه به رعایت قوانین و مقررات عمومی مشارکت در نمایشگاهها به ویژه مفاد مج -4

موجود میباشد و ابالغیه ها و آیین نامه هاي شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی جهت مشارکت   www.iranfair.comآدرس  

و مقررات را مطالعه نموده و به آنها  کنندگان الزامی است و تكمیل فرمهاي ثبت نام به این معنی تلقی می شود که مشارکت کننده قوانین

زاري می آگاهی داشته و ملزم به رعایت آنها میباشد. لذا از اینكه با مطالعه واجراي این قوانین برگزار کننده را یاري می نمایید از شما سپاسگ

 نماییم.

 رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل:-0

 پرداختمقررات مربوط به نحوه ثبت نام و شرايط  -الف

 ثبت نام در صورتی قطعی تلقی میشود که مراحل زیر طی شده باشد: -1

 دریافت و تكمیل و تحویل فرمهاي ثبت نام -1-1

 ارائه سایر مستندات مورد نیاز از جمله مدارك ثبت و تأسیس و پروانه بهره برداري و ثبت نام تجاري و گواهی استاندارد اجباري و . . . -4-1

واریزي و یا چك بانكی )پذیرش چكهاي تاریخ دار و متفرقه به دلیل محدودیتهاي جاري امكان پذیر نمی باشد( زمان ثبت  ارائه فیش -0-1

 نام قطعی، تاریخ پرداخت کل هزینه و تحویل آن به ستاد میباشد.

ستاد از پذیرش درخواستهاي آخرین مهلت ثبت نام مطابق جدول زمان بندي بوده و در صورت تكمیل ظرفیت قبل از تاریخ فوق  -2-1

 جدید معذور می باشد.

 مشارکت کننده در انتخاب خدمات نمایشگاهی مختار می باشد. -5-1

 همكاري و نظم در انجام مراحل و تسریع در ثبت نام در تخصیص مكان مورد تقاضا موثر خواهد بود. -4

 6پذیرش متقاضیان و تخصیص محل غرفه و افزایش یا کاهش متراژ تا ستاد برگزاري با توجه به امكانات موجود نسبت به پذیرش یا عدم -0

 متر مربع مختار میباشد.

توسط ستاد  اسامتر ر 58متر با نظر متقاضی تعیین گردد، لیكن غرف کمتر از  58ستاد برگزاري تالش مینماید غرف با متراژ  بیش از  -2 

 تعیین خواهد گردید.

مبلغ واریزي و استرداد  مابقی میسر  %18روز قبل از افتتاح نمایشگاه پس از کسر  08کت تا حداکثر کاهش متراژ یا انصراف از مشار -5

 خواهد بود. )درخواست میبایستی کتبی و با اخذ رسید از ستاد برگزاري باشد.(

د گردید لیكن ستاد برگزاري در روز پذیرفته نشده و هیچ  وجهی عودت نخواه 08کاهش متراژ  یا انصراف از مشارکت در فاصله کمتر از  -6

 صورت صالحدید نسبت به واگذاري محل غرفه به سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود.

ثبت نام بعد از مهلت رسمی ذکر شده در صورتی که امكانات واگذاري وجود داشته باشد با صالح دید ستاد برگزاري خواهد بود. بدیهی  -2

 مسترد نخواهد شد.است در صورت انصراف هیچگونه وجهی 

کلیه کسورات اعم از بیمه و مالیات و امثالهم با توجه به نحوه محاسبه قیمت تمام شده توسط شرکت سهامی نمایشگاهها بعهده مشارکت  -2

 کنندگان محترم بوده و ستاد برگزاري هیچ گونه تعهدي را نمی تواند بپذیرد.
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ر( مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزي، طوفان، هرج و مرج، تغییر قوانین جاري و یا در صورت بروز وقایع پیش بینی نشده )فورس ماژو -9

هرگونه حوادث پیش بینی نشده دیگر خارج از اختیار ستاد که منجر به لغو یا تغییر زمان و مكان نمایشگاه گردد هیچگونه مسئولیتی متوجه 

شده )براساس محاسبات برگزارکننده که حداقل شامل نصف هزینه هاي ستاد نخواهد بود و ستاد پس از کسرکلیه هزینه هاي پرداخت 

 باقی مانده با توجه به شرایط موجود در مقطع زمانی فوق اقدام می نماید. %58مشارکت میباشد( نسبت به پرداخت 

سوراخكاري و امثالهم که به مشارکت کنندگان محترم از آسیب زدن به ابنیه و تجهیزات محل برگزاري خودداري نمایند جوشكاري،  -18

اسكلت ساختمان و کف و یا تجهیزات غرفه سازي )پیش ساخته( مستلزم پرداخت خسارت با نرخ اعالم شده از سوي نمایشگاه توسط 

 مشارکت کننده و یا پیمانكاران خواهد بود.

دریافت نقشه و رویت آن می باشد. در این صورت  در برخی از موارد ستاد ناگزیر از جابجایی و تغییر مكان غرفه تخصیص یافته پس از-11

 ستاد تالش خواهد نمود تا غرفه جدید حتی المقدور با همان ابعاد قبلی به متقاضی تحویل گردد.

متراژ نهایی غرفه پس از تكمیل و ساخت غرفه مشخص گردیده و تا روز دوم نمایشگاه قابل محاسبه است. مشارکت کننده می بایستی  -14

ه تسویه حساب قطعی قبل از اختتام نمایشگاه اقدام نماید. بدیهی است هیچ اعتراضی بابت متراژ پس از روز سوم پذیرفته نخواهد نسبت ب

 شد.

هزینه هاي مرتبط با غرفه ازجمله تغییر شرائط از غرفه ریالی به ارزي )موضوع دستور العمل پیوست(،  %188درصورت عدم پرداخت  -10

به تخلیه هیچگونه وسیله اي از غرفه را نبوده و ستاد حق پیگیري قانونی براساس عرف نمایشگاهی از جمله تخلیه و  مشارکت کننده مجاز

نگهداري لوازم و اخذ هزینه هاي جابجایی و انبارداري در مقابل خسارات احتمالی وارده مسئولیتی نخواهد داشت و مشارکت کننده 

اري مجاز است از تحویل کاالها و اموال آن دسته از شرکت کنندگانی که نسبت به تسویه بدهی خود بدینوسیله تأیید می نماید .ستاد برگز

 در موعد مقرر اقدام نكند تا استیفاي حقوق خود خودداري نماید و از این بابت مشارکت کننده اعتراضی نخواهد داشت.

دات برگزارکننده می باشد و هزینه استفاده از برق اضافی، آب، تلفن و وات و جزء تعه 188متر مربع  0برق مصرفی استاندارد به ازاء هر -12

 سایر موارد به طور جداگانه محاسبه و از شرکت کنندگان اخذ خواهد شد.

 ریالی هنگام ثبت نام به ستاد برگزاري الزامی است.  -ارائه فرم تعهد رعایت دستورالعمل محاسبه ارزي  -15

 ازین شرعی اخالقی و موارد امنیتی، حفاظتی هنگام ثبت نام به ستاد برگزاري الزامی است. ارائه فرم تعهد رعایت مو -16

 تعویض غرفه ها و یا واگذاري غرفه به غیر اکیداً ممنوع است. -12

 درخواست اضافه متراژ غرفه فقط با موافقت و تأیید ستاد امكان پذیر خواهد بود. -12

در راهروها و سایر مسیرهاي تردد و اضطراري و حریم پشت غرفه  ممنوع بوده و در صورت بی توجهی  چیدمان کاالها و اقالم تبلیغاتی -19

برابر فضاي اشغال شده محاسبه خواهد شد. ستاد میتواند نسبت به جمع آوري و انتقال لوازم در این گونه مسیرها به خارج از نمایشگاه  4با 

 اخذ نماید.اقدام و هزینه هاي آن را از مشارکت کننده 

پرداخت وجه بدون ارسال مدارك به ستاد برگزاري و یا بعد از آخرین مهلت ثبت نام تعهدي جهت تخصیص غرفه براي برگزارکننده  -48

 ایجاد  نمی نماید  و کل وجه در صورت عدم امكان تخصیص غرفه به متقاضی مسترد خواهد گردید.

 م دقیق شرکت ))شرکت کننده(( روي فیش ارسالی الزامی است.درصورت پرداخت از طریق حواله نقدي درج نا -41

با توجه به اینكه جهت ثبت نام شرکتهاي بازرگانی و یا شرکتهاي نمایندگی شرکتهاي خارجی فرم جداگانه اي درنظر گرفته شده، لذا  -44

دات، فروش و ارائه کاالها  و خدمات خارجی خواهشمند است در صورتیكه زمینه فعالیت شرکت: بازرگانی/ نمایندگی شرکتهاي خارجی/ وار

 به هر شكل میباشد، نسبت به دریافت فرم ثبت نام وشرایط بخش ارزي از ستاد برگزاري اقدام نمایید.

 ارائه بیمه نامه محصوالت و کاالهاي نمایشی در هنگام تحویل غرفه و قبل از ورود کاال الزامی است. -40

کاتولوگ و اقالم چاپی معرف کاالها و خدماتی که توسط شرکت کننده در نمایشگاه ارائه خواهد شد زمان ثبت ارائه یك نمونه بروشور،  -42

 نام به ستاد برگزاري الزامی است.

هزینه ممهورنمودن کارتهاي دعوت جهت ورود به نمایشگاه می بایست رأساً توسط مشارکت کنندگان به امور مالی شرکت نمایشگاهها  -45

 گردد.پرداخت 
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 مقررات عمومي مربوط به امور فني و ساخت و ساز غرفه ها -ب

 متر مربع میباشد. 14حداقل متراژ غرفه هاي با وسایل پیش ساخته  -1

وات(، یك  188غرفه هاي پیش ساخته با تجهیزات متعارف شامل دیواره اطراف، موکت کف، پیشانی نویسی، روشنایی )سه عددالمپ  -4

 متر مربع میباشد. 14صندلی به ازاي هر عدد میز و دو عدد 

 متر مربع و کالً بدون تجهیزات و انشعاب برق و . . . میباشد. 08حداقل متراژ در فضاي باز  -0

 متر مربع میباشد. 12حداقل متراژ جهت غرفه هاي خودساز  -2

درخواست غرفه خودساز را به ستاد اعالم نماید . در روز قبل از زمان برگزاري نمایشگاه و بصورت کتبی  08مشارکت کنندهً حداکثر تا  -5

 غیر اینصورت بعنوان غرفه با تجهیز محاسبه خواهد گردید.

تعرفه غرفه هنگام تایید  %58در صورت پیش بینی غرفه در دوطبقه و امكان اجرا و اخذ تاییده آن هزینه کل متراژ طبقه دوم برمبناي  -6

 ایستی بدون سقف اجرا شود.نقشه اخذ خواهد گردید. طبقه دوم ب

مشارکت کنندگان خودساز میبایستی سه سري کامل از نقشه هاي اجرایی شامل پالن، نما  و پرسپكتیو اندازه گذاري شده با قید مصالح  -2

مه کتبی شامل همراه با  فرمهاي مرتبط و تعهدنامه و چك و مبالغ اعالم شده همراه با معرفی نا  CDمجاز و یك سري از طرحها در قالب 

 مشخصات طرح و طراح و پیمانكار را تا تاریخ اعالم شده در برنامه زمان بندي  به ستاد برگزاري تحویل نماید .

شرکت کنندگان محترم می بایست تمامی ضوابط و دستورالعملهاي فنی مربوط به ساخت و ساز غرفه را به پیمانكار خود متذکر گردند.  - 2

ت به تاسیسات اینكه برگزارکننده هیچ گونه ارتباط حقوقی با پیمانكاران غرفه ساز ندارد، در صورت وارد شدن خسار بدیهی است با توجه به

 رعایت نكردن ضوابط و مقررات جاري از سوي پیمانكار، شرکت کننده اصلی مسئول جبران خسارت داده خواهد بود.و تجهیزات سالن یا 

 ستاد برگزاري اعالم می گردد رعایت حریم هواسازها و تعدیل ارتفاع نقشه هاي اجرایی الزامی است.غرفه در سالنها توسط  زارتفاع مجا-9

مشارکت کننده و پیمانكار پس ازتحویل گرفتن مكان غرفه جهت استفاده از انشعابات برق، آب و یا هرگونه ملزومات دیگر مراتب را حتماً -18

امكانات بدون اخذ مجوز و پرداخت هزینه مربوطه خودداري نمایند. بدیهی است درصورت استفاده با مدیرسالن هماهنگ نموده و استفاده از 

 ضمن تعطیل عملیات غرفه سازي جبران خسارت مربوطه برعهده شرکت کننده خواهد بود.

 ساير موارد -ج

 داشته و پاسخگوي مراجعین باشند.غرفه داران در ساعات برپایی نمایشگاه میبایستی حضور دائمی و فعال در محل غرفه  -1

 نظافت داخل غرفه ها بر عهده غرفه داران می باشد. در صورت ارائه خدمات توسط ستاد هزینه آن اخذ خواهد گردید. -4

 در صورت تقاضاي وسایل و تجهیزات اضافی نظیر میز و صندلی و ویترین و . . . هزینه مربوطه به طور جداگانه اخذ خواهد شد. -0

 هرگونه ادعا در خصوص کاهش  متراژ غرفه واگذار شده تنها در روز اول نمایشگاه قابل طرح و بررسی بوده و پس از آن مردود می باشد. -2

 استفاده و نگهداري مواد آتشزا و کارتن هاي خالی در داخل سالن به ویژه پشت پانل ها ممنوع می باشد. -5

سایل در زمان قبل از افتتاح و ساعات برگزاري و زمان تخلیه و خروج کاال با مشارکت کنندگان مسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و و -6

میباشد. پس از خاتمه کار نمایشگاه نسبت به تخلیه سالنها و پلمپ دربهاي ورودي اقدام و مسئولیت حراست از غرفه ها برعهده انتظامات 

گران قیمت سبك و کم حجم که امكان سرقت آنها وجود دارد توصیه می گردد با  نمایشگاه می باشد. در صورت نمایش اقالم ارزشمند و

 هماهنگی ستاد و مدیر سالن هر روز پس از پایان یافتن ساعت کار با خود از نمایشگاه خارج نموده و روز بعد مجدداً همراه بیاورید. ضمناً

دوربین، کامپیوتر و ... بر عهده شرکت کننده می باشد. در صورت مفقود  مسئولیت حفظ و نگهداري اینگونه کاالهاي با ارزش نظیر تلوریون،

شدن وسایل یا کاالهاي داخل غرفه و یا بروز حادثه در محل غرفه مراتب را سریعاً به اطالع مدیر سالن و نگهبان سالن رسانده شود تا با 

 گردد. پیگیري این امر بر عهده شرکت کننده می باشد.حضور نماینده حراست و نیروي انتظامی نسبت به تنظیم صورت جلسه اقدام 

کلیه مسئولین غرفه مكلفند هر روز قبل از باز شدن درب سالن ها در محل سالن حضور یابند. هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور به  -2

 موقع بر عهده صاحبان غرفه ها می باشد.
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ز آخر نمایشگاه مجاز به تخلیه غرفه خود نمی باشد. تخلیه غرفه ها از روز بعد از مشارکت کننده تا آخرین ساعت برپایی نمایشگاه در رو -2

 ساعت به پایان می رسد. 42اختتام براساس برنامه زمان بندي آغاز و حداکثر ظرف 

ینصورت هزینه هاي در صورت عدم تخلیه به موقع غرفه ستاد برگزاري نسبت به جمع آوري و انتقال وسایل به انبار اقدام نموده و در ا -9

 مربوطه از صاحب کاال اخذ خواهد شد. ضمن آنكه مسئولیت هرگونه خسارت احتمالی وارده بر عهده صاحب کاال می باشد.

چنانچه مشارکت کننده تسویه حساب کامل اعم از هزینه غرفه، ساخت و ساز، درج مشخصات، اجاره تجهیزات اضافه، برق مصرفی  -18

ینترنت، تبلیغات محیطی، مابه التفاوت ارزي و . . . را ننموده باشد مجاز به تخلیه غرفه و خروج کاالي خود نبوده و حق اضافی، آب و تلفن و ا

 هرگونه پیگیري قانونی براي برگزارکننده محفوظ خواهد شد.

رکت نمایشگاهها و پرداخت هزینه انجام هرگونه تبلیغات در محوطه و سالنها منوط به کسب مجوز از ستاد برگزاري و روابط عمومی ش -11

مربوطه میباشد. در صورت عدم رعایت این موضوع اقالم تبلیغاتی جمع آوري خواهد شد و مشارکت کننده مسئول پرداخت هزینه مربوطه 

 خواهد شد.

غرفه هاي مجاور ممنوع شرکت کنندگان میبایستی اقالم تبلیغی خود را درون حریم غرفه نصب نمایند و استفاده از فضاي راهرو یا  -14

 است. 

تصویري به منظور تبلیغ کاالها پس از اخذ مجوز از ستاد برگزاري و به شرط عدم ایجاد مزاحمت براي سایر  -استفاده از وسایل صوتی -10

 غرفه داران مجاز خواهد بود.

 ري قبل از هرگونه اقدام ضروري است.در صورت تمایل به فیلمبرداري یا عكسبرداري از غرفه هماهنگی الزم با ستاد برگزا -12

اقالم تبلیغی و چاپی که قرار است در غرفه توزیع شده و یا در معرض نمایش قرار گیرد بایستی منطبق با معیارهاي اسالمی بوده و  -15

 روز قبل از افتتاح به ستاد برگزاري ارائه و به تایید برسد. 48حداقل 

تی هستند که در مكاتبات به عمل آمده از سوي ستاد مطرح میشود. مسئولیت عواقب ناشی از شرکت کنندگان موظف به رعایت نكا -16

 عدم توجه به مكاتبات و تماسهاي ستاد برگزاري برعهده مشارکت کننده می باشد.

 ستاد برگزاري صرفاً توافق و تعهداتی را که کتبی و با امضاي مسئولین ستاد باشد برعهده خواهد داشت. -12

ورود و تخلیه کاال همراه با جرثیقل تا جلوي درب سالنها و یا در محوطه باز بالمانع می باشد. جابجایی در سالنها و پس از اتمام  -12

نمایشگاه جابجایی و خروج کاالها از سالن و محوطه باز جهت حفظ ایمنی کاالهاي سایر مشارکت کنندگان و محیط نمایشگاه صرفاً توسط 

 ر محل نمایشگاه انجام خواهد شد.پیمانكار مستقر د

هرگونه ادعا یا شكایت از سوي شرکت کننده علیه برگزارکننده تنها تا یكماه پس از پایان نمایشگاه معتبر بوده و پس از آن هیچگونه  -19

ول توافق به شرکت سهامی شكایتی مسموع و وارد نخواهد بود. ضمناً هرگونه شكایتی ابتدا باید به برگزارکننده ارجاع و در صورت عدم وص

 حكم براي طرفین الزم االجرا خواهد بود.یران به عنوان حكم مراجعه نماید.نمایشگاههاي بین المللی ا

چنانچه شرکت سهامی نمایشگاههاي تحت شرایطی اقدام به تغییر زمان یا سالن برپایی نمایشگاه نماید مسئولیتی متوجه برگزارکننده  -48

 ایشگاه تابع شرایط جدید خواهد بود.نبوده و برگزاري نم

در صورتیكه تعداد شرکت کنندگان به هر دلیل به حد نصاب الزم نرسد به گونه اي که مانع از برگزاري گردد، ستاد برگزاري ناگزیر از  -41

جام شده مسترد خواهد گردید لغو نمایشگاه خواهد بود. در اینصورت فقط مبالغی که به برگزارکننده پرداخت شده پس از کسر هزینه هاي ان

 و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.

در صورتیكه به دلیل تخلف از مقررات توسط مشارکت کننده، واحدهاي شرکت سهامی نمایشگاه ها و یا ستاد ناچار به تعطیل نمودن  -44

 واند ادعایی در این خصوص مطرح نماید.غرفه اي باشد هیچ یك از وجوه پرداخت شده قابل استرداد نبوده و واحد متخلف نمی ت

با توجه به اینكه تخصیص برق هنگام تعطیلی نمایشگاه )شبها( به لحاظ مسائل ایمنی ممكن نمی باشد از مشارکت کنندگان تقاضا  -40

 میگردد تمهیدات الزم را در این خصوص به عمل آورند.

 ستفاده از داربست نمی باشند.شرکت کنندگان فضاي باز جهت پوشش غرفه خود مجاز به ا -42

ستاد برگزاري حق دارد از هر قسمت از نمایشگاه فیلم و عكس و یا نقشه تهیه نماید. این آثار ممكن است براي درج در انتشارات و  -45

 ی نخواهد داشت.اطالع رسانی نمایشگاه مورد استفاده قرار گیرد و به مشارکت کننده حقی به عنوان حق االمتیاز تعلق نگرفته و ادعای
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 مقررات ارزي و ريالي:-1

مشارکت کنندگان داخلی مجاز به نمایش کاال و محصوالت خارجی یا استفاده از پوستر و نام شرکت خارجی نمی باشند. در  -1

صورت عدم رعایت این نكته، شرکت کننده ملزم به پرداخت اجاره بها غرفه به صورت ارزي بر اساس تعرفه شرکت کنندگان 

حضور در بخش ریالی نمایشگاه می بایست عالوه بر مدراك ارسالی نسبت به  خارجی خواهد بود. در این راستا کلیه متقاضیان

وتودیع چك به میزان کل ارزش ارزي غرفه درخواستی نزد ستاد برگزاري اقدام نمایند.  f5ریالی  –تكمیل فرم تعهدنامه ارزي 

ریالی اقدام  -مین ارزيضدیع چك تبدیهی است ستاد برگزاري از ثبت نام شرکتهایی که نسبت به تكمیل فرم تعهدنامه و تو

 ننمایند معذور می باشد. نرخ تسعیر ارز با هماهنگی بخش مالی ستاد براساس نرخ روز ثبت نام خواهد بود.

 میزان تضمین ثبت نام ریالی به اندازه کل ارزش ارزي غرفه با احتساب نرخ روز ارز محاسبه می گردد. -4

شرکت ) جهت اثبات تولید کننده بودن شرکت ( از سوي شرکتهایی که به صورت ریالی  ارائه پروانه بهره برداري یا رتبه بندي -0

در نمایشگاه حضور پیدا می کنند الزامی است. ستاد برگزاري نمایشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال پیامدهاي ناشی از این 

 موضوع بر عهده نمی گیرد.

داري نسبت به ثبت نام در بخش ریالی اقدام نمایند و در زمان برگزاري در صورتیكه مشارکت کننده با ارائه پروانه بهره بر -2

نمیاشگاه به نمایش محصول/ خدمت / پوستر / بنر مرتبط با محصوالت/ خدماتی به جز محصوالت یا خدمات مندرج در پروانه 

کارت ویزیت/ بروشور/ کاتالوگ و ... بهره برداري ارائه شده در هنگام ثبت نام اقدام نمایند و آن محصول/ خدمات/ پوستر / بنر 

 مشمول بخش ارزي باشد مشارکت کننده متعهد و ملزم به پرداخت کلی هزینه ها و سایر جرائم مربوطه خواهد بود.

غرفه هاي ریالی و ارزي به صورت مجزا برپا خواهد شد. مشارکت کنندگانی که دوغرفه ارزي و ریالی را همزمان درخواست  -5

برپا نمایند به طوري که در طول مدت برگزاري نمایشگاه غرفه هاي از مجزا از هم و مستقل است که غرفه ها را نموده اند الزم 

 هم قابل تشخیص باشند.

عرضه و نمایش هرگونه کاال، پوستر و تابلوي خارجی براي معرفی محصوالت خارجی در بخش داخلی ممنوع و در صورت عدم  -6

به صورت ارزي محاسبه و دریافت خواهد رعایت طبق مقررات، هزینه مشارکت بر اساس تعرفه مصوب شرکت کنندگان خارجی 

 شد.

ه توسط مشارکت کنندگان و تشخیص کمیته ارزي ریالی شرکت سهامی در صورت عدم رعایت مقررات ارزي ریالی نمایشگا -2

 42نمایشگاه هاي بین المللی، مشارکت کننده موظف به پرداخت هزینه هاي غرفه خود بر مبناي غرفه ارزي بوده و حداکثر 

یر این صورت غرفه ساعت پس از ابالغ کتبی ستاد برگزاري میبایست با برگزار کننده تسویه حساب نماید، بدیهی است درغ

مشارکت کننده توسط برگزار کننده تعطیل و پلمپ شده و مشارکت کننده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و هزینه هاي 

 پرداخت شده عودت داده نخواهد شد.

ی ارائه کاال و قطعات منفصله خارجی در غرفه مستقلی که جهت معرفی خدمات پس از فروش درخواست می گردد، ممنوع م -2

 باشد. بدیهی است در صورت اقدام کال هزینه مربوطه به صورت ارزي محسبه خواهد شد.

در محل دائمی نمایشگاههاي  1090ماه   دي 42لغایت  42که از تاریخ  میدکسشرکت کننده بخش ریالی نمایشگاه  -9

متعهد میگردم با توجه به ثبت نام نمایشگاه اقدام نموده و  گردد نسبت به ثبت نام دربین المللی ج. ا. ایران برگزار می

دستورالعمل فقط کاالهاي تولید شده در داخل کشور را براساس  در بخش ریالی نمایشگاه، ضمن رعایت کلیه مفاد

 تقبل می نمایم: ضوابط مربوطه در غرفه ارائه و موارد مشروحه زیر را
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 عدم نمایش و تبلیغ هرگونه کاالي خارجی

 نماینده شرکت خارجی به هر نحو عدم معرفی شرکت به عنوان

 عدم معرفی محصوالت تولیدي تحت لیسانس شرکت خارجی با نام خارجی

 عدم اعالم خدمات پس از فروش محصوالت شرکتهاي خارجی 

عدم تبلیغ به نفع شرکتهاي خارجی به هر نحو )استفاده از پوستر،  عدم اعالم ساخت و تولید با مارکهاي )برندهاي( خارجی

ضمناً متعهد می گردم، در صورتیكه از سوي  بروشور، کاتالوگ، کارت ویزیت و تبلیغات کالمی و نام شرکتهاي خارجی و امثالهم(

ارائه شده خارجی شناخته شود ضمن آنكه برگزارکننده  ،کاال یا خدماتکارشناسان شرکت سهامی نمایشگاهها ي بین المللی

کلیه هزینه هاي ارزي اعالم شده از سوي ستاد برگزاري تا قبل از پایان نمایشگاه توسط  شد،نمایشگاه، مجاز به تعطیل غرفه می با

تسویه حساب گردد و برگزار کننده می تواند از خروج کلیه لوازم و تجهیزات موجود در غرفه جلوگیري  این شرکت پرداخت و

این بابت  معنوي وارد شده به برگزارکننده هیچگونه ادعایی ازنموده و هزینه مربوطه را تأمین نماید و  با توجه به خسارت مادي و 

 نداشته باشم.

 و خدمات جانبي آن برحسب ريالي و ارزي هحوة محاسبة هزينة اجاره غرفن

 چگونگی عرضه و نمایش کاال و تبلیغ آن : -52بند 

رداري( گواهی فعالیت صنعتی و کارت شناسایی کارگاه و یا واحد در صورتی که نمایش کاال توسط واحد تولیدي صنعتی )داراي پروانه بهره ب-202ماده 
الی دریافت تولیدي صنفی )داراي پروانه صنفی تولیدي( صورت گیرد با مارك یا نام شرکت ایرانی تبلیغ شود کاال ایرانی محسوب و هزینه ها به صورت ری

 میگردد .

در مناطق آزاد تجاري تولید و ارائه می گردند ایرانی محسوب و هزینه ها بصورت ریالی  : کلیه کاالهائی که با مشخصات مندرج در بند فوق 1تبصره 
 دریافت خواهد شد .

ارزي محاسبه  %08ریالی و  %28کاالهایی که در داخل کشور و مناطق آزاد تولید و با مارك خارجی تبلیغ گردند هزینه هاي مربوطه بصورت : 4تبصره 
 خواهد شد 

کاالهایی با مارك خارجی و بر اساس سرمایه گذاري مشترك شرکتهاي خارجی در ایران تولید می گردد با ارائه مجوزهاي مربوطه از سوي :  0تبصره 
 وزارت امور اقتصادي و دارائی و مصوبه هیأت دولت , ریالی محاسبه خواهد شد .

می گردند , در صورتیكه با نام شرکتهاي ایرانی که در ایران به ثبت  کاالهاي تولیدي ایرانی که تحت لیسانس کشورهاي خارجی معرفی-205ماده 
 رسیده باشند معرفی و تبلیغ شوند , کلیه هزینه هاي مترتبه مشارکت در نمایشگاهها بصورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شد .

)نحوه ورود کاال به داخل  کالً به صورت ارزي محاسبه می شود.کاالیی که مستقیماً در خارج تولید شده و به نام خارجی معرفی می گردد , -206ماده 
 کشور مالك نخواهد بود.(

)با ارائه پروانه بهره  ،عرضه کاالي خارجی مشابه داخلی آن در غرف داخلی , صرفاً به منظور مقایسه با تولید داخلی خود به صورت نمونه -202ماده 
 جع ذیربط( هزینه هاي مشارکت به صورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شد.برداري اعم از صنعتی یا صنفی تولیدي از مرا

نمایش ماشین آالت خارجی صرفاً به عنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع فعالیت شرکت کننده در صورتی که هدف تبلیغ مارك شرکت  -202ماده 
 ریالی محسوب میشود . ،خارجی نباشد

( مطابق با نوع قرارداد اعم از ریالی و ارزي عیناً محاسبه و دریافت خواهد VIPاي الزم جهت احداث محل تشریفات )تخصیص هرگونه فض -209 ماده
اال باید به شد. با توجه به مطالب فوق و در صورتیكه در غرفه اي از هر دو کاال که مشمول پرداخت ارزي و ریالی می باشد وجود داشته باشد، چیدمان ک

ه متراژ اشغال شده در هر دو بخش کامالً قابل تفكیك و محاسبه باشد. )در غیر اینصورت براساس تشخیص کارشناسان شرکت سهامی گونه اي باشد ک
 نمایشگاهی عمل خواهد شد.(

 نصب تابلو و غیره به منظور تبلیغ کاال :چگونگی عرضه کاتالوگ , بروشور , پوستر ,  -59بند 

 کاتالوگ و غیره در رابطه با تبلیغ کاال و یا شرکتهاي خارجی ارزي تلقی میشود . ،كسع ،فیلم ،عرضه بروشور -228ماده 

 عمل خواهد شد . 202ماده  0و  4تبصره : در رابطه با کاالهاي تولید داخل کشور با مارك خارجی طبق تبصره 

 زینه ها به صورت ارزي میباشد .تبلیغ نمایندگی انحصاري و رسمی شرکتهاي خارجی به هر صورت مشمول پرداخت ه -221ماده 
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شرکتهاي عرضه کننده خدمات مشاوره اي , طراحی سیستم و غیره در صورتی که کاالئی را به منظور معرفی نوع خدمات عرضه نماید در  -224ماده 
صورت کالً بصورت ارزي محاسبه در غیر این ،ذیل بند فوق عمل خواهد شد 0و  4بصورت ریالی و یا در قالب تبصره  202صورت احراز شرایط ماده 

 خواهد شد .

شرکت کنندگان در بخش غرف ریالی صرفاً موظف به تبلیغ کاال و هر نوع پوستر مرتبط با نوع فعالیت خود )در صورتی که منع قانونی  -220ماده 
خارجی مشمول پرداخت هزینه هاي به صورت ارزي می  و در صورت تبلیغ کاال و هر نوع پوستر با نام شرکت ،نداشته باشد( با نام ایرانی مجاز می باشند

 .باشند

معرفی خدمات پس از فروش کاالهاي خارجی در جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی )با ارائه پروانه صنفی و معرفی نامه  -222ماده 
محاسبه خواهد شد. بدیهی است محاسبه عوارض غرفه سازي در قالب ریالی  %28ارزي و  %08کتبی از شرکت مربوطه( بصورت ارزي ریالی بر مبناي 

 درصدهاي فوق عمل خواهد شد .

در تبصره: ارائه کاال و قطعات منفصله مربوط در غرف مستقلی که جهت معرفی خدمات پس از فروش درخواست میگردد ممنوع خواهد بود. بدیهی است 
 سبه خواهد شد .صورت اقدام کالً هزینه مربوطه بصورت ارزي محا

ریالی محاسبه می گردد لیكن نمایش قطعات خارجی بصورت منفصل ممنوع و در صورت مشاهده  ،تبصره : نمایش کاالي مونتاژ شده خارجی با نام ایرانی

 .کلیه هزینه هاي مترتبه بصورت ارزي محاسبه و دریافت خواهد شد 

 فسخ درخواست: -6

ی علی الخصوص فسخ تخصیص فضاي نمایشگاهی مشكالت عدیده اي را براي برگزار با توجه به اینكه فسخ خدمات درخواست -1

کننده ایجاد می نماید. لذا خواهشمند است پس از قطعی شدن تصمیم خود مبنی بر حضور در نمایشگاه نسبت به ارائه 

به ستاد برگزاري و مطابق شرایط  درخواست و واریز وجه اقدام نمایید، در غیر اینصورت فسخ درخواست تنها با ارائه نامه کتبی

 زیر امكان پذیر خواهد بود و مشارکت کننده با امضاء این مقررات حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب  می نمایند.

 میزان عودت هزینه خدمات درخواست شده تاریخ کتبی فسخ خدمات درخواست شده

 کل غرفه درصد هزینه 98 48/89/90 از تا قبل

 هیچ هزینه اي عودت داده نخواهد شد. بعد به 48/89/90از
 

با عنایت به اینكه ستاد برگزاري درخصوص عودت وجوه پس از فسخ دقیقاً مطابق جدول فوق عمل خواهد نمود لذا خواهشمند است در 

 مایید.هنگام ارائه درخواست خدمات و نیز در هنگام ارائه درخواست فسخ به مقاد جدول فوق به طور کامل توجه فر

    بيمه: -7  

  شرکت کنندگان در نمایشگاه ملزم و موظفند کاالهاي نمایشی خود را قبل از ورود به نمایشگاه و تا حداقل سه روز پس از اتمام

نمایشگاه نزد یكی از شرکتهاي بیمه، بیمه کامل نمایند تا در صورت بروز خسارت احتمالی، جبران گردد. بدیهی است ستاد 

هیچگونه مسئولیتی در خصوص شرکتهایی که نسبت به بیمه نمودن کاالها، ماشین آالت و ... خود اقدام ننموده باشند بر برگزاري 

 عهده نخواهد داشت.

  مشارکت کنندگان مكلفند خسارات ناشی از آتش سوزي، سرقت و ... را که در نتیجه فعالیت یا اعمال کارکنان آنها در داخل یا

به ماشین آالت و تجهیزات و دکوراسیون غرفه و کاالهاي نمایشی دیگران و بازدیدکنندگان وارد می شود را محل نمایشگاه کاال 

 جبران نمایند.

  شرکت کنندگان همچنین مسئول اتفاقات و تصادفاتی هستند که براي کارگران غرفه هنگام حمل و نقل کاال با ماشین آالت و

 غیره بروز می کند.
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 اركينگ و تعهد نامه حراست:پ -كارت شناسايي -8

  تكمیل و به برگزار کننده  10/18/90مشارکت کنندگان باید فرمهاي مربوط به درخواست کارت شناسایی را حداکثر تا تاریخ

تعلق خواهد  F4تسلیم نمایند. تعداد کارت شناسایی و پارکینگ متناسب با متراژ تحت پوشش غرفه شرکت کننده مطابق با فرم 

گرفت. محدودیت هاي در نظر گرفته شده از سوي حراست شرکت سهامی نمایشگاهی بوده و کارت بیشتر از سهمیه صادر و 

 ممهور نخواهد شد. لذا به منظور عدم بروز مشكالت خواهشمند است اسامی را مطابق با متراژ ارسال فرمایید.

  شناسایی غرفه داران از ستاد نسبت به پشت نویسی و الصاق عكس بر روي مشارکت کنندگان می بایستی پس از دریافت کارت

 کارت شناسایی اقدام نمایند.

  را روي کارت پارکینگ درج نمایند. خودرومشارکت کنندگان می بایستی شماره 

 ضاء آن اقدام مشارکت کنندگان می بایستی نسبت به اخذ تعهد نامه حراست از سایت اختصاصی نمایشگاه و تكمیل و مهر و ام

 نمایند.

  مشارکت کنندگان می بایستی کارت هاي شناسایی عكسدار شده ، کارت پارکینگ و تعهد نامه حهراست را نهایتا تا تاریخ

به ستاد برگزاري تحویل نمایند، بدیهی است در صورت عدم تحویل کارت ها، غرفه داران براي ورود به نمایشگاه با  10/18/90

 هند شد و از حضور آنان در غرفه ممانعت به عمل خواهد آمد.مشكالتی مواجه خوا

  مشارکت کنندگان در زمان تحویل غرفه خود می بایست به ستاد نمایشگاه که در محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی ) اتوبان

 چمران( مستقر خواهد شد مراجعه و نسبت به دریافت کارت هاي خود اقدام نمایند.

 ات و عكاسي:اينترنت، تبليغ-9

  متقاضیان استفاده از اینترنت بایدضمن مراجعه به سایت اختصاصی نمایشگاه نسبت به انتخاب و تكمیل فرم مربوطه اقدام و براي

واریز وجه و گرفتن کلمه عبور هنگام تحویل گرفتن غرفه خود به مدیریت برنامه ریزي شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی 

 مراجعه نمایند.

  انجام هرگونه تبلیغات در محوطه نمایشگاه و خارج از غرفه هاي اختصاصی مشارکت کننده پس از هماهنگی و کسب مجوز از

برگزار کننده و روابط عمومی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران مجاز می باشد. بدیهی است مشارکت کنندگانی که 

محوطه نمایشگاه اقدام نمایند متعهد خواهند بود عالوه بر پرداخت هزینه هاي بدون کسب مجوز نسبت به انجام تبلیغات در 

 تبلیغات مطابق تعرفه هاي شرکت سهامی نمایشگاهها ، نسبت به پرداخت جریمه به ستاد برگزاري اقدام نمایند.

  کننده مجاز بوده و برگزار کننده هرگونه عكسبرداري و فیلمبرداري از محوطه نمایشگاه و داخل سالنها و غرفه ها توسط برگزار

میتواند از تصاویر مربوط به تشخیص خود در تبلیغات و اطالع رسانی و سایر موارد بهره برداري نموده و مشارکت کننده از این 

 بابت ادعایی نخواهد داشت.

 ساخت، آماده سازي و آرايش غرفه:-01

 ی باشند میبایست نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نمایند.شرکتهایی که متقاضی فضاي بدون تجهیزات ) زمین خالی( م

  نقشه هاي اجرایی غرفه هایی که توسط مشارکت کننده اجرا می شود باید به تایید ستاد برگزاري نمایشگاه رسیده و مجوز ساخت

هاهی بین المللی، حداکثر دریافت نمایند. آخرین مهلت ارائه تضامین و اخذ مجوزات الزم مطابق مقررات شرکت سهامی نمایشگاه

ریال جریمه تاخیر به شرکت  888,488می باشد بدیهی است به ازاء هر روز تاخیر در اخذ مجوزات الزم مبلغ  10/18/90تا تاریخ 

 مربوطه تعلق خواهد گرفت و این جرائم از محل تضامین دریافتی کسر خواهد شد.
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 یریت طراحی و غرفه آرایی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران( ستاد برگزاري نمایشگاه مطابق قوانین بخش فنی ) مد

محق به نجام هر گونه تغییر در طرح هاي ارائه شده می باشد. در صورتی که شرکت کننده تغییرات طرح را رعایت ننماید، ستاد 

و ساز غرفه اقدام و هزینه هاي برگزاري یا شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ایران حق دارد نسبت به تخریب ساخت 

 مربوطه را از مشارکت کننده اخذ نماید.

  کلیه عملیات ساخت اسكلت غرف هاي نظیر جوشكاري ، نجاري و غیره در داخل سالنهاي نمایشگاه ممنوع می باشد. و قطعات

گردند. بدیهی است در صورت عدم الزم براي شاخت غرفه هاي میبایست به صورت آماده جهت مونتژ و نصب وارد سالن نمایشگاه 

 رعایت موارد فوق برگزار کنند می تواند نسبت به قطع برق و تعطیل نمودن ساخت و ساز اقدام نماید.

  روز قبل از افتتاح نمایشگاه تكمیل و به اتمام رسیده باشد و کلیه  16آماده سازي، آرایش غرفه ها و چیدن کاال باید تا ساعت

اي خالی از محوطه نمایشگاه خارج شده باشد. در غیر این صورت شرکت کننده موظف است به ازاي هر وسایل اضافی و صندوقه

ساعت دیرکرد مبلغی معادل پنج میلیون ریال را به عنوان خسارت پرداخت نماید. بدین منظور، کلیه شرکت کنندگان ملزم به 

كار خود به ستاد برگزاري همزمان با تایید طرح توسط برگزار تحویل تضمین قانونی مربوط به این موضوع از طریق خود یا پیمان

کننده می باشند. بدیهی است در صورت هرگونه دیرکرد یا وارد آوردن خسارت، ستاد برگزاري خسارات وارده را راسا از محل 

 خصوص نخواهد داشت. تضامین دریافت شده جبران خواهد نموده و مشارکت کننده یا پیمانكار وي حق هیچگونه اعتراضی دراین

 خروج كاال:-00

  خروج کاال از محوطه نمایشگاههاي بین المللی ایران درطول مدت برگزاري نمایشگاه ممنوع می باشد. لذا مشارکت کنندگان از

 آوردن اقالم غیرضروري اجتناب نمایند.

 ان برگزاري نظیر برق، تلفن، اینترنت، جریمه در پایان نمایشگاه، مشارکت کننده فقط با پرداخت کلیه صورتحسابهاي مربوط به دور

ریالی ، خسارات وارده و ... و اخذ برگه تسویه حساب نهایی و برگه خروج می تواند کاالي خود را از داخل سالن محل  –ارزي 

وج از محوطه نمایش و محوطه نمایشگاه خارج نماید. لذا از کلیه شرکت کنندگان تقاضا می شود به منظور تسهیل و تسریع در خر

 براي تسویه حساب کامل قبل از پایان نمایشگاه اقدام نمایند.

  ساعت پس از پایان نمایشگاه نسبت به بسته بندي، خروج کاال و تخلیه غرفه هاي  42مشارکت کنندگان باید حداکثر ظرف

لت مقرر، برگزار کننده راسا به تخلیه اختصاصی خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم توجه به این نكته و پس از پایان مه

غرفه اقدام نموده و در خصوص خسارات وارده و یا فقدان کاال هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت و هزینه هاي تخلیه از محل 

 تضمین مربوطه کسر و مشارکت کننده یا پیمانكار وي حق هیچگونه ادعا و اعتراضی نخواهد داشت.

  تخلیه و خروج کاال کلیه مسئولیت ها ) مفقود شده کاال، خسارات وارده به کاال و تجهیزات  -اريبرگز –در زمان آماده ساز

 نمایشگاهی ( به عهده مشارکت کننده بوده و ستاد برگزاري هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

 حوادث غير مترقبه:-02

  برگزار کننده مانند جنگ، زلزله و سیل و سایر حوادث طبیعی و امثالهم در صورت بروز هرگونه حادثه اي خارج از اختیار و کنترل

و محدودیتهاي قانونی و دستورالعمل شرکت سهامی نمایشگاهها که منجر به عدم برگزاري، تاخیر یا افزایش دوره برگزاري 

 .حفظ منافع مشارکت کننده می نمایدنمایشگاه شود برگزار کننده نهایت تالش خود را درجهت 
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 اطالع رساني و تبليغات-01

  ،مشارکت کننده در صورت تمایل به حضور در کتاب رسمی نمایشگاه، باید نسبت به ارائه درخواست در مهلت تعیین شده

و همچنین ارائه مطالب جهت چاپ به برگزار کننده اقدام نماید. در بابت آگهی درخواستی ارائه فیش بانكی پرداخت هزینه 

مهلت مقرر برگزار کننده نسبت به درج مطالب مشارکت کننده درکتاب رسمی نمایشگاه مسئولیت نخواهد صورت عدم رعایت 

 داشت.

  استخراج می گردد( تكمیل شده در سایتاطالعات کتاب  )کلیه اطالعات از فرم 

 گلیسیبه مشارکت کننده براي درج نام ، مشخصات و توانمندي هاي شرکت به دو زبان فارسی و ان فضااختصاص  -1

 شرکت در وب سایت رسمی نمایشگاه تا دوره بعد نمایشگاه مشخصاتدرج نام و   -4

 درج نام و مشخصات شرکت در مولتی مدیاي رسمی نمایشگاه  -0

 نمایشگاه  نقشه اطالع رسانیدرج نام و موقعیت مكانی هر شرکت در  -2

 درج نام و موقعیت مكانی هر شرکت در بنر اختصاصی ورودي هر سالن نمایشگاه -5

 نمایشگاه به مشارکت کننده. CDاختصاص یك جلد کتاب و  -6

  متقاضیان درج لوگو در کتاب و وب سایت، باید لوگوي خود را به صورت فایلTiff  و با(CMYK) resolution 300 dpi   و با

 و زمینه سفید رنگ بر روي سی دي یا به صورت ایمیل به ستاد برگزاري ارسال گردد. یك رنگ

 در بخش آگهی هاي کتاب اختصاصی نمایشگاه، ضمن مراجعه به سایت اختصاصی نمایشگاه می توانند شرایط  متقاضیان حضور

 حضور در این کتاب را دریافت و اقدام الزم را معمول دارند.

 وب سايت نمايشگاه:-04

     معرفی شرکت ها از طریق سایت مهیامخاطبان این صنعت از وب سایت نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی جهت  قابل توجهبا توجه به بازدید 

ز طرفی می باشد و از آنجاییكه امروزه یكی از مهمترین ابزارهاي بازاریابی و توسعه بازار داشتن برنامه مدونی براي تبلیغات موثر می باشد و ا

گزاري امكان مناسبی را جهت این رویداد مهم محل مناسبی جهت عرضه توانمندي هاي شرکتهاي فعال در این عرصه می باشد ستاد بر

 جهت هماهنگی الزم با ستاد برگزاري تماس حاصل نمایید. انجام تبلیغات مناسب و هدفمند براي متقاضیان فراهم آورده است.

 ويژه نامه هاي اختصاصي نمايشگاه:-01

نوبت در دستور کار خود قرار داده است این ویژه نامه ها حاوي مطالب  یك ستاد برگزاري تهیه و چاپ ویژه نامه اختصاصی نمایشگاه را در

مهمی در خصوص آخرین رویدادها و دستاوردهاي این صنعت و نیز آخرین اخبار و اطالعات تخصصی این حوزه می باشد. این ویژه نامه 

از این طریق نسبت به معرفی توانمندي هاي خود اقدام فرصت مناسبی را دراختیار شرکت هاي فعال و توانمند این صنعت قرار خواهد داد تا 

 نمایند. همچنین شرکت هاي عالقمند به درج رپورتاژ آگهی می توانند با ستاد برگزاري تماس حاصل فرمایند.

 سمينار تخصصي شركتها:-06

  سمینارهاي اختصاصی شرکت ها در طول برگزاري نمایشگاه برگزاري خواهد شد و شرکت ها با تكمیل و ارسال فرمF2  طبق

زمانبندي اعالم شده می توانند نسبت به برگزاري سمینار جهت ارائه توانمندي هاي خود اقدام نمایند. برگزار کننده در خصوص 

نبی اقدام خواهد نمود همچنین با توجه به امكان برپایی همزمان چند سمینار، تامین محل برگزاري و همچنین امكانات جا

 محدودیتی از این لحاظ متوجه شرکتهاي محترم نمی باشد.
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  9313 ماه دی 24-27/ تهران   Midexنمایشگاه بین المللی پنجمین 

    ساير موارد :-07

شگاههاي هزینه هاي ناشی از وارد آوردن خسارت در موقع خروج یا ورود کاال، برپاکردن غرفه ، برچیدن غرفه که از سوي شرکت سهامی نمای -

 بین المللی تهران به ستاد برگزاري گزارش گردد، به عهده شرکت کننده بوده و می بایست تمام و کمال پرداخت گردد.

مشارکت کنندگان داخلی مجاز به نمایش کاال و محصوالت خارجی یا استفاده از پوستر و نام شرکت خارجی نمی باشند. در صورت عدم  -

ملزم به پرداخت اجاره بها غرفه به صورت ارزي براساس تعرفه شرکت کنندگان خارجی خواهد بود. در این رعایت این نكته، شرکت کننده 

ریالی و  –راستا کلیه متقاضیان حضور در بخش ریالی نمایشگاه می بایست عالوه بر مدارك ارسالی نسبت به تكمیل فرم تعهدنامه ارزي 

تودیع چك به میزان کل ارزش ارزي غرفه نزد ستاد برگزاري اقدام نمایند. بدیهی است ستاد برگزاري از ثبت نام شرکتهایی که نسبت به 

ریالی اقدام ننمایند معذور می باشد. نرخ تسعیر ارز با هماهنگی بخش مالی ستاد بر اساس  -تكمیل فرم تعهد نامه و تودیع چك تضمین ارزي

 رنخ روز ثبت نام خواهد بود.ن

ریالی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی فضاي نمایشگاهی در اختیار شرکت کننده را ارزي  -چنانچه بنا به هر دلیلی کمیته ارزي -

کتبی ستاد ساعت پس از ابالغ  42تشخیص دهد مشارکت کننده باید تمامی هزینه ها را تمام و کمال براساس تعرفه هاي ارزي حداکثر تا 

 برگزاري به مشارکت کننده پرداخت نماید.

همین قوانین مربوطه  چنانچه شرکت کننده تصمیم به فسخ قرارداد و عدم شرکت در نمایشگاه را داشته باشد طبق مقررات مندرج در صفحه -

 و مقررات اقدام خواهد شد و مشارکت کننده حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

یل به داشتن فضاي بدون تجهیز براي غرفه سازي دارد می بایست تضامین ساخت غرفه، حسن انجانم کار، تخلیه به شرکت کننده اي که تما -

قوانین و مقررات پرداخت نمایند.که در صورت بروز هرگونه خسارت از سوي مشارکت کننده ، مربوطه موقع را طبق جدول مندرج در صفحه 

 واهد گردید.هزینه مربوطه از ضمانت سپرده شده کسر خ

می باشد. بدیهی است  10/18/90معرفی پیمانكار به صورت کتبی و اخذ مجوزات الزم جهت ساخت غرفه از ستاد برگزاري حداکثر تا تاریخ  -

ریال جریمه تاخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت واین جرائم از محل  888,488به ازاء هر روز تاخیر در اخذ مجوزات الزم مبلغ 

 ن دریافتی کسر خواهد شد.تضامی

مشارکت کنندگانی که غرفه خود ساز درخواست نموده اند می بایست حداکثر تا زمان اخذ مجوزات ساخت و ساز نسبت به ارائه فایل  -

3DMAX به منظور استفاده در بخش نمایشگاه مجازي اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم تحویل این فایل مجوز ساخت و ساز صادر

 خواهد شد.ن

اين شركت با مطالعه تمامي موارد فوق، ضمن قبول آن متعهد مي گردد كليه قوانين و مقررات مذكور را رعايت و هرگونه عواقب 

 ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات به عهده اين شركت مي باشد وستاد برگزاري هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

می  صفحه اي ، مورد تایید بوده و رعایت مفاد آن از سوي مشارکت کننده الزامی  16بدینوسیله اعالم می دارد که کلیه موارد مذکور در این سند 

 باشد.

 نام مسئول هماهنگي:

 مهر و امضاء شركت :

 تاريخ:
 

 

 

 


