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فرمها و مقررات پذيرش عمومي در اولین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری
Hofex (Office Section) 2011

رديف

تاريخ

موضوع

1

آخرين فرصت جهت دريافت ،تکميل و تحويل فرم های ثبت نام

1389/10/16

2

آخرين مهلت تکميل فرم های ويژه کاتالوگ و امکان درج نام شرکت کنندگان در کتاب

1389/10/15

3

تحويل نقشه نهائی جانمايي( پالن سالن ها ) به شرکت کنندگان ( جهت غرفه هائی که راسا
غرفه سازی می نمايند)

1389/10/17

4

آخرين فرصت ارائه نقشه های اجرائی توسط شرکتهايي که راسا غرفه سازی می نمايد

1389/10/20

5

تحويل محل غرفه به شرکت هايي که عمليات طراحی و ساخت و ساز داشته و راسا غرفه سازی
می نمايند(غرفه بدون تجهيزات)

1389/11/4

6

آخرين فرصت انجام عمليات ساخت و ساز غرفه های خود ساز(ساعت  12:00ظهر)

1389/11/6

7

تحويل غرفه به شرکتها و چيدمان کاال در غرفه های غير خودساز( ساعت  10:00صبح )

1389/11/6

9

پلمپ سالنها قبل از افتتاح رسمی ( ساعت )22:00

1389/11/6

10

مراسم افتتاحيه ( ساعت  10:00صبح )

11

بازديد عموم از ساعت  9:00لغايت 16:00

12

پايان رسمی نمايشگاه (ساعت )16:00

13

جمع آوری کاال وتخليه سالن ( از ساعت  13:00لغايت  )22:00روز 11
و( ساعت  9:00لغايت  ) 22:00روز  12بهمن ماه

1389/11/7

		

1389/11/7-10
1389/11/10
1389/11/11-12

برگزار کننده :اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
تلفن-88615797:فکس88068101-88064989 :
Website: www.irfurnitureunion.ir
E-mail:info@irfurnitureunion.ir
Website:www.hofex-medex.com
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اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران

مشخصات كلي مشاركت كنندگان :
کليه توليد کنندگان ،صاحبان صنايع ،شرکتها ،واحدها ،سازمان ها و تشکلهای صنعتی ،بخش خصوصی و دولتی داخل و خارج از کشور که
در ارتباط با موضوع نمايشگاه هستند.

محل برگزاري :
ايران  ،تهران  ،بزرگراه شهيد چمران  ،خيابان سئول ،محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي جمهورياسالمي ايران و ساير محلهايي كه
نمايشگاه بين المللي يا نمايشگاه صنعت مبلمان به آنجا منتقل گردد.

درخواست مشاركت :
فرمهای درخواست مشارکت بايد  20روز قبل از افتتاح نمايشگاه  ،با پرداخت  %100کل هزينه اجاره غرفه به برگزار کننده ،تسليمشود .چنانچه تا قبل از تاريخ مذکور ،سالنهای تحت اختيار توسط مشارکت کنندگان ،تحت پوشش کامل قرار گرفته باشد ،برگزار کننده
مسئوليتی در قبال درخواست های دريافتی نخواهد داشت.
برگزار کننده حق پذيرش و يا رد فرمهای درخواست مشارکت را برای خود محفوظ می دارد.مشارکت کننده بدون کسب موافقت برگزار کننده ،مجاز به واگذاری غرفه تخصيصی و يا مشارکت با شخص ثالث نمی باشد.%30

با توجه به اينکه دريافت مبلغ هزينه اجاره غرفه ها با توجه به زمان ثبت نام ،به صورت سه فقره چک به تاريخ روز ثبت ،معادلمبلغ کل و به تاريخ يك ماه بعد معادل %40و به تاريخ دو ماه بعد ،معادل  %30دريافت می گردد  ،در صورت انصراف مشارکت کننده
از شرکت در نمايشگاه ،در زمان انصراف ،مبالغ به روز شده چکهای پرداختی قابل استرداد نخواهد بود و تحت هر شرايطي ،در صورت
انصراف ،به فاصله کمتر از يکماه تا زمان برگزاری نمايشگاه ،کل مبلغ به عنوان خسارت منظور می گردد.
تبصره : 1در صورتيكه ثبت نام ،بعد از تاريخ تعيين شده براي صدورچكها باشد ،مبلغ چک مذکور به تاريخ روز ثبت نام ،دريافت می گردد.
مشارکت کنندگانی که مايلند به نحوی کارکرد ماشين آالت خود را به صورت عملی نمايش دهند بايد قبال با اعالم کتبی ( فرم درخواستانشعاب برق) ،موافقت برگزار کننده را کسب نمايند و ميزان برق مصرفی رابه اطالع برگزار کننده برسانند .در هر حال مشارکت کننده
مسئول جبران کليه خسارت ناشی از کارکرد ماشين آالت خود به شخص ثالث يا برگزار کننده می باشد.
توجه :وسايل تبليغاتی مشارکت کننده بايد در محدوده غرفه اختصاص يافته ارائه شود .نصب هر گونه وسايل تبليغاتی  ،پالکارد،
ديوارنويسی پس از کسب موافقت کتبی برگزار کننده و پرداخت هزينه های مربوطه امکان پذير می باشد.
مسئوليت حفظ و نگهداری کاال در ساعات بازديد و ايام قبل از افتتاح و بعد از اختتاميه نمايشگاه ،به عهده مشارکت کننده بوده و پس ازپايان ساعت کار روزانه نمايشگاه و در ساعات غير بازديد که درهای سالن قفل و پلمپ می گردد ،حفظ و نگهداری کاال به عهده برگزار
کننده می باشد.
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صاحبان ماشين آالت سنگين ،در زمان ثبت نام  ،موظف به هماهنگی کامل با برگزار کننده ،برای نحوه حمل ماشين آالت به غرفهمربوطه ،در فاصله زماني يک هفته قبل از افتتاح نمايشگاه می باشند .در غير اينصورت چنانچه امکان انتقال دستگاه مربوطه به محل
غرفه موجود نباشد ،مسئوليتی بر عهده برگزار کننده نخواهد بود.
نگهداری و انباشت مواد اشتعال زا در داخل سالن ممنوع است .در صورت نياز به استفاده از مواد اشتعال زا برای فعاليتهای نمايشی،مشارکت کننده بايد با کارشناسان رسمی اداره آتش نشانی مستقر در نمايشگاه هماهنگی نموده و مجوز کتبی دريافت نمايد.
 فروش کاالهای ارائه شده در غرفه ها در دوران برگزاری نمايشگاه ممنوع است .اين موضوع مشمول نشريات و مجالتگوناگون نيز می شود .مذاکره وانعقاد قرارداد فروش در دوران نمايشگاه بالمانع بوده ليکن انتقال کاال به خارج از غرفه پيش از اتمام
نمايشگاه ممنوع می باشد.
غرفه های ريالی وارزی به صورت مجزا بر پا خواهد شد .مشارکت کنندگانی که دو غرفه ريالی و ارزی را همزمان درخواست نموده اند،الزم است غرفه ها را مجزا از هم و مستقل بر پا نمايند بطوريکه در طول مدت نمايشگاه غرفه ها از هم قابل تشخيص باشند.
عرضه و نمايش هر گونه کاال ،پوستر و تابلوی خارجی برای معرفی محصوالت خارجی در بخش داخلی ،ممنوع و در صورت عدم رعايت ،طبق مقررات ،هزينه مشارکت بر اساس تعرفه مصوب شرکت کنندکان خارجی و بصورت ارزی محاسبه و دريافت خواهد شد.
حداقل متراژ غرفه ريالي و ارزي با تجهيزات در فضاي سرپوشيده  12متر مربع و بدون تجهيزات  60متر مربع و در فضاي باز 30مترمربع می باشد .ارائه کاال و قطعات منفصله خارجی در غرفه مستقلی که جهت معرفی خدمات پس از فروش درخواست می گردد ،ممنوع
می باشد .بديهی است در صورت اقدام ،کل هزينه مربوطه به صورت ارزی محاسبه خواهد شد.
محل و مشخصات تعيين شده در هنگام ثبت نام ،قطعی نمی باشد و با توجه به محدوديت های سالن ها ،از جهت انطباق با درخواستکليه شرکت کنندگان ،اختيار کامل جانمايي نهائی با برگزار کننده بوده و تحويل در خواست های سه بر و جزيره نيز بر اساس اولويت
ثبت نام و مشروط به وجود امکانات جانمايي در سالن خواهد بود .در غير اينصورت به جای غرفه های سه بر و جزيره ،غرفه عادی تحويل
مشارکت کنندگان خواهد گرديد.
مشارکت کنندگان داخلی مجاز به نمايش کاال و محصوالت خارجی و يا استفاده از پوستر و نام شرکت خارجی نمی باشند .در صورتعدم رعايت اين نکته ،شرکت کننده ملزم به پرداخت اجاره بهاي غرفه ،بصورت ارزی بر اساس تعرفه شرکت کنندگان خارجی خواهد بود.
در شرايط مشابه و يكسان براي مشاركت كنندگاني كه نمايندگان رسمي يك شركت خارجي ميباشند و كاالهاي قابل ارائه و توليدات وخدمات ايشان از يك منبع سرچشمه ميگيرد اولويت با نماينده رسمي آن شركت ميباشد كه در ايران دفتر نمايندگي دارد( .ارائه يك
نسخه از تصوير نامه نمايندگي از طرف شركت مربوطه الزامي است).
اتحاديه در رد يا قبول درخواست متقاضيان در مدت زمان تعيين شده براساس مقررات با نظر هيأتي متشكل از كارشناس امورنمايشگاهي ،كارشناس امور فني ،با تأييد رئيس اتحاديه مختار است .
تعيين محل قرار گيری غرفه در اختيار برگزار کننده می باشد و مشارکت کننده حق هيچگونه اعتراضی را ندارد.مشارکت کنندگانی که بنا به تشخيص برگزار کننده ( با توجه به مدارک ارسالی توسط مشارکت کننده) مشکوک به شمول تعرفه ارزیباشند بنا به درخواست برگزار کننده می بايست مبلغی به صورت چک به تاريخ روز ثبت نام ،به ميزان مابه التفاوت بهای ارزی و ريالی
غرفه  ،تحويل برگزار کننده نمايد .بديهی است در صورت تشخيص کارشناسان شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی ج.ا.ا نسبت به
ارزی بودن غرفه برگزار کننده مجاز به نقد نمودن چک مذکور خواهد بود.
در طراحی کل نمايشگاه(فضای سرپوشيده و باز) و تخصيص غرفه ها به مشارکت کنندگان ،برگزارکننده با حفظ مصالح عمومینمايشگاه ،و نيز حقوق ساير شرکت کنندگان  ،دارای اختيارتام بوده و مشارکت کننده نمی تواند نسبت به محل اختصاص يافته اعتراضی
داشته باشد.
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با توجه به محدوديت سالن ها ،از جهت انطباق با درخواست کليه شرکت کنندگان ،اختيار کامل جانمايي با برگزار کننده بوده وبرگزارکننده مجاز می باشد تا  %20نسبت به درخواست ايشان افزايش و کاهش دهد و اين مورد از طرف شرکت کنندگان مورد قبول
می باشد.
بر اساس مقررات شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی ايران ،رعايت حجاب و شئونات اسالمی در طول مدت نمايشگاه الزاميست ودر صورت بروز عدم رعايت موارد فوق توسط شرکت کنندگان يا پرسنل ايشان ،برگزار کننده يا مسئولين شرکت سهامی نمايشگاههای
بين المللی تهران مجاز به جلوگيری از ادامه فعاليت شرکت کننده و يا هر اقدام قانونی ديگر می باشد.
پوشش كامل موي سر  ،مقنعه مي باشد .لذا استفاده از روسري و شال توسط بانوان غرفه دار اكيدا ممنوع مي باشد  .بدين منظور حجاببانوان در غرفه مي بايست كامال پوشيده باشد .ضمنا خانمها مي بايست از روپو ش متحد الشكل استفاده نمايند .
پوشش خانمها بايد بصورت اداري باشد  .ضمنا استفاده خانمها از مانتوي كوتاه  ،چسبان و بدن نما در غرفه (تحت هر عنوان اعم ازمسئول غرفه  ،متصديان و يا مهمانان ) ممنوع است .
حضور بانوان با آرايش هاي خارج از عرف (تحت هر عنوان اعم از مسئول غرفه ،متصديان و يا مهمانان) ممنوع است .هرگونه استفاده از
پوشش نامناسب توسط پرسنل غرفه دار مرد كه به انحاء مختلف مبين اشاعه خالف شئونات اسالمي باشد ممنوع است .
استفاده از لباسهايي كه منقش به تصاوير مغاير با شئونات اسالمي باشد ممنوع است .کليه کاالهای قابل ارائه در غرفه ها در صورتيکه مشمول قانون دريافت گواهينامه استاندارد اجباری باشند ،رعايـت اين قانون در موردآن الزامی می باشد و برگزار کننده و يا سازمان استاندارد وتحقيقات صنعتی ايران و نمايندگان ايشان می توانند از ارائه کاالهای مذکور
بدون ارائه گواهينامه استاندارد در غرفه مربوطه جلوگيری نموده و يا اقدام به تعطيل فعاليت غرفه مذکور نمايند.
بديهی است دراين صورت ،خسارتی از طرف برگزار کننده ،به شرکت کننده پرداخت نخواهد شد.برگزار کننده مجاز به انجام عکسبرداری و فيلم برداری از غرفه های نمايشگاهی خود می باشد.برگزار کننده ،كاالهاي نمايشي مشارکت کنندگان را در طول دوره نمايشگاه ،نزد يكي از شركتهاي بيمه ،به ميزان  7000000ريال بهازاء هر متر مربع غرفه بيمه كامل می نمايد تا در صورت بروز خسارت احتمالي ،جبران گردد .
مشاركت كنندگان مكلفند خسارات ناشي از آتش سوزي  ،سرقت و غيره را كه در نتيجه فعاليت يا اهمال كاركنان آنها در داخل يا محلنمايش كاال به ماشين آالت و تجهيزات و دكوراسيون غرفه و كاالهاي نمايشي ديگران و بازديدكنندگان وارد مي شود را جبران نمايند .
شركت كنندگان همچنين مسئول اتفاقات و تصادفاتي هستند كه براي كارگران غرفه هنگام حمل ونقل كاال با ماشين آالت و غيره بروزمي كند.
تدابير ايمني الزم براي حفاظت كلي از سالنها و غرفه ها در طول برگزاري نمايشگاه به كار گرفته خواهد شد  .با اين وصف توصيه ميشود مشاركت كنندگان رأسا” نيز اقدامات احتياطي مناسب را براي مراقبت از كاالها و وسايل خود در ساعت بازديد به عمل آورند.
مشاركت كنندگان يا نمايندگان آنها بايد در طول ساعت بازديد جهت مراقبت از كاالها و پاسخگوئي به سئواالت بازديد كنندگان درمحل غرفه خود حضور داشته باشند .
مشاركت كنندگان مجاز به تعطيل غرفه  ،سالن و يا محل نمايش كاالهاي خود در طول ساعات رسمي بازديد نيستند .-بمنظور مراقبت هرچه بيشتر از اشياي قيمتي ،پيشنهاد مي شود مشاركت كنندگان مراقبتهاي ويژه و خاص معمول دارند.
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مدارك مورد نياز ثبت نام:
اصل و کپی پروانه بهره برداری از وزارت صنايع و معادن جمهوری اسالمی ايران و يا گواهی معتبر فعاليت صنعتی و کارت شناسائی کارگاهآگهی تاسيس و روزنامه رسمی ( برای اشخاص حقوقی)کاتالوگ  ،بروشور و يا عکس از محصوالت توليدیاعضاي محترم اتحاديه به منظور استفاده از تخفيف ارائه شده  ،کارت معتبر اتحاديه را ارائه نمايندمشارکت کنندگانی که مايل به استفاده از تخفيف ويژه صادر کنندگان می باشند بايد مدارک مربوط به صادرات انجام شده حداقل بهميزان  20000دالر  ،در دو سال اخير را ارائه نمايند( .نمايشگاه هوفكس )
مشارکت در نمايشگاه ،تابع مقررات و شرايط عمومی شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی جمهوری اسالمی ايران می باشد ،لذامشاركت كنندگان بايد قبل از تکميل فرم  ،مقررات و شرايط حضور در نمايشگاه و همچنين برنامه زمانبندی مشارکت در نمايشگاه
را به دقت مطالعه نمايند.

نحوه پرداخت :
مشارکت کنندگان بايد پس از دريافت تاييديه شرکت در نمايشگاه از سوی برگزار کننده ،نسبت به پرداخت  %100کل هزينه مشارکتاقدام کرده و يك فقره سه به نام برگزار کننده به شرح اعالم شده فوق را همراه با فرم ثبت نام به ستاد برگزاری تحويل نمايند ( .حداكثر
زمان رزرو محل غرفه سه روز از زمان دريافت تائيديه برگزار كننده مي باشد  ،بديهي است در غير اين صورت برگزاركننده هيچگونه
مسئوليتي در قبال حفظ محل غرفه نخواهد داشت  ).هزينه تجهيزات اضافی  ،خدمات و تسهيالت مورد نياز  ،بايد بالفاصله پس از
دريافت تجهيزات يا خدمات پرداخت گردد.
منظور گرديده است :
توجه  :بر اساس مصوبه هيات مديره محترم اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران تخفيفاتی به شرح زير جهت مشارکت
کنندگان منظور گرديده است :
 .1اعضاي محترم اتحاديه تولیدکنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران بابت غرفه های ريالی معادل  %5هزينه اجاره و بابت غرفه های
ارزی معادل  %3هزينه اجاره
 .2صادر کنندگاني که در دو سال اخير حداقل به ميزان  20000دالر کاال صادر نموده باشند  ،معادل  %5هزينه اجاره(نمايشگاه هوفكس )

مقررات ساخت ،آماده سازي و غرفه آرايي و جمع آوري :
 .1نقشه های اجرايي غرفه ها که توسط مشارکت کننده اجرا می شود بايد به تاييد ستاد برگزاری نمايشگاه برسد  ،آخرين مهلت ارائه نقشه
های مذکور ،مطابق برنامه زمانبندي مصوب می باشد.
 .2نظر به اينکه زمان تحويل سالن تا افتتاح نمايشگاه حدود  72ساعت می باشد ،برگزار کننده مجاز است بنا به تشخيص خود فقط به غرفه
هايي مجوز ساخت خاص دهد که متراژ آنها بيش از  60متر مربع وطرح آنها به لحاظ فنی مورد تاييد و قابل اجرا به صورت پيش ساخته بوده
و حداکثر در مدت  48ساعت ساخت و ساز آن پايان يابد.
 .3آماده سازی  ،آرايش غرفه ها و چيدن کاال بايد  12ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه تکميل و به اتمام رسيده باشد و کليه وسايل اضافی
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و صندوقهای خالی از محوطه نمايشگاه خارج شده باشد .در غير اينصورت شرکت کننده موظف است به ازاء هر ساعت ديرکرد مبلغی را به
عنوان خسارت که از سوی برگزار کننده تعيين می شود  ،پرداخت نمايد.
 .4پس از آماده سازی و مفروش شدن سالنها تردد انواع خودرو در داخل سالنها و روی موکت ممنوع است ،بديهی است در صورت عدم توجه،
پرداخت هزينه خسارت به عهده مشارکت کننده خواهد بود.
 .5نقشه هاي اجرائي غرفه هايي كه توسط متقاضي اجراء مي شود ميبايست حداقل تا تاريخ  89/10/20جهت تأييد به مديريت طراحي و
غرفه آرايي ارائه گردد در غير اينصورت از شروع غرفهسازي ممانعت بعمل خواهد آمد .
 .6ستاد برگزاری نمايشگاه حق هر گونه تغيير در طرحهاي مشاركت كنندگان را دارد و عدول از تغييرات داده شده در طرحها به ستاد
برگزاری حق مي دهد نسبت به تخريب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزينههاي مربوطه را از مشاركت كننده اخذ نمايند .
 .7كارهاي ساخت و ساز در غرفه بايد  24ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه پايان يابد و مشاركتكنندگان موظفند كليه وسايل غير قابل استفاده
از قبيل نخاله هاي ساختماني و جعبه خالي و غيره را يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه از غرفه ها خارج نمايند در غير اينصورت شركت سهامي
نمايشگاهها رأسا» اقدامات الزم را بعمل آورده و هزينه هاي مربوطه را ازصاحبان غرفه دريافت خواهد نمود.
 .8مشاركت كنندگان حق هيچگونه تغييري در غرفه ها و يا فضاي باز ،اعم از رنگ آميزي و ساخت و ساز بدون اخذ موافقت از شركت
سهامي نمايشگاهها را ندارند.
 .9مشاركت كنندگاني كه از فضاي باز نمايشگاهي استفاده مي نمايند بدون كسب مجوز ،مجاز به استفاده از مصالح ساختماني و ايجاد
تأسيسات و فعاليتهاي ساختماني نخواهند بود  .بنابراين شركت سهامي نمايشگاهها از ادامه عمليات اينگونه مشاركت كنندگان جلوگيري
نموده و خسارات مربوطه از مشاركت كننده دريافت خواهد شد.
 .10كليه عمليات اجرايي و آماده سازي غرفه (ساخت و ساز) بايد  24ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد به گونه اي كه غرفه قابل
بهره برداري باشد .و كليه عمليات غرفه چيني  12ساعت قبل از افتتاح نمايشگاه به اتمام برسد به صورتي كه نياز به هيچگونه اقدامي تا زمان
افتتاح نداشته باشد .قابل ذكر است كه متخلفين به ازاي هر ساعت حضور مازاد در غرفه ،موظفند تا  %10از كل ارزش اجاره بهاي غرفه را به
عنوان ديركرد ،پرداخت نمايند .بديهی است مبلغ فوق از چکی که به عنوان ضمانت ساخت و ساز نزد برگزار کننده می باشد کسر خواهد شد .
 .11در صورتي كه غرفه به وسيله مشاركت كننده ساخته شده باشد بايد بناهاي احداث شده توسط مشاركتكننده تخريب شود .
 .12مهلت تخريب تأسيسات و بناهاي احداث شده كه در فضاي نمايشگاه بوجود آمده حداكثر دو روز پس از پايان نمايشگاه است .
 .13در صورت هرگونه قصوري از سوي مشاركت كننده در اين امر شركت سهامي نمايشگاهها رأسا”به تخريب تأسيسات و بناهاي احداث
شده اقدام كرده و هزينه هاي مربوطه را از مشاركت كننده اخذ خواهدنمود .
 .14ما به التفاوت مبلغ اضافه يا كسر متراژ واگذار شده تا  %20با توجه به طراحي و نقشه كشي سالنها ،با نظر مديريت طراحي و غرفه آرايي
شركت سهامی نمايشگاهها محاسبه و از سوي طرفين قابل پرداخت خواهد بود.
 .15ارتفاع مجاز غرفه آرايي درهر سالن مطابق جدول حداكثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضاي سالن هاي نمايشگاهي  ،مي باشد
كه مي بايد از لحاظ استاتيك و در صورت لزوم ديناميك مصالح ،ايستا و طبق آيين نامه هاي مقررات ملي ساختماني ايران( نشريات مباحث
مصوب سازمان مديريت و برنامه ريزي كل كشور ) باشد ( .به هر صورت آخرين اطالعات فنی مصوبه شرکت سهامی نمايشگاهها می بايست
توسط مشارکت کننده دريافت و رعايت گردد).
 .16در صورتي كه طرح مورد تقاضا داراي ارتفاعي بيش از حد مجاز مذكور باشد ،پس از بررسي و تاييد نهايي توسط مديريت طراحي و غرفه
آرايي قابل اجرا مي باشد.
 .17ضوابط حاكم بر درخواست ارتفاع بيش از حد مجاز  ،بشرح ذيل است:
الف  :تأييد كارشناسي طرح از لحاظ چشم نوازي و معماري داخلي و خارجي ،ايستايي طرح از لحاظ استاتيك و درصورت لزوم ديناميك (اين
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بند براي تمامی غرفه ها با هرابعاد و حجمي مصداق دارد)
ب  :در صورتي كه ارتفاع سازه از 4/50متر تجاوز نمايد ،عقب نشيني به ميزان يك متر از حد غرفه جهت حفظ حريم ايمني  ،الزامي است.
 .18در صورتي كه متقاضي غرفه ،خواهان نصب  Bannerيا  Boardهاي تبليغاتي به سقف يا ديوار سالن باشد ،پس از كسب مجوز اداره
روابط عمومي مي بايست تأييد كارشناسان مديريت طراحي و غرفه آرايي را از لحاظ سازه اي اخذ نمايد.
 .19درغرفه هاي همجوار و علي الخصوص جزيره اي ،طراحي نمي بايست به طريقي باشد كه حايل بر غرفه هاي جنبي گردد(.بند اخير براي
تمامي غرفه ها با هر ابعاد و حجمي صادق است).
 .20تمامي امور مربوط به ساخت و ساز مي بايست در خارج از محوطه نمايشگاه صورت گرفته و مصالح غرفه هاي خود ساز بايد بصورت
پيش ساخته و رنگ شده ،حمل و در سالنها نصب شوند  .ضمنا ورود اقالم مشروحه ذيل جهت ساخت غرفه به محوطه و سالنهاي محل دائمي
نمايشگاه بين المللي تهران ممنوع مي باشد :
 .1.20هرگونه مصالح ساختماني از قبيل گچ  ،سيمان  ،هر نوع ماسه پوكه  ،شن سنگ ريزه  ،هر نوع خاك  ،آسفالت  ،تيغه گچي ،
بلوك و مشابه آنها
 .2.20هر نوع ماشين آالت از قبيل  :اره برقي  ،دستگاه برش دستگاه جوش (باالتر از  50آمپر)  ،پمپ باد (باالتر از  20ليتر ) و پيستوله
رنگ پاشي و ابزار و ادوات مكمل يا مشابه آنها
 .3.20هرگونه آهن آالت خام
 .21مشاركت كنندگان موظفند يك سري از طرحها و تقشه هاي مربوط به ساختمان غرفه و يا فضاي باز مربوط به خود را بانضمام فرم معرفي
و تاييد مجري نمايشگاه ذيربط (با جزئيات مندرج در فرم كه دقيقا تكميل و تاييد شده است) حداكثر تا  10روز اداري قبل از تحويل سالن
و در ايام و ساعات اداري از طريق پست الكترونيك به آدرس اعالم شده ارسال نمايند  .اين طرحها بايد نشان دهنده وضعيت افقي و عمودي
طرح (پالن و پرسپكتيو) باشند و كليه تصاوير ضميمه نيز بايد در فرمت  JPGبه نحويكه حداكثر حجم هر فايل تصويري  1.3 MBباشد
ارائه گردد .طرحهاي ارسالي بايد داراي شناسنامه طرح شامل  :نام و مشخصات طراح  ،موسسه طراحي به همراه درج تاريخ طراحي باشند .
شركت كنندگان الزم است از وصول طرحهاي ارسالي از طريق پست الكترونيك اطمينان حاصل نمايند و موارد اصالحي احتمالي را كهاعالم مي گردد سريعا انجام و طرح نهايي را ارسال نمايند .
توجه :در كمتر از  3روز اداري قبل از تحويل سالنها  ،هيچ گونه طرحي جهت بررسي و تاييد پذيرفته نمي شود.
تبصره  :1حداقل متراژ غرف خود ساز به استثناي غرف كامال ارزي  24متر مربع مي باشد .
تبصره  :2ضرورت دارد طراحي و ساخت غرف خود ساز (بويژه با موقعيت جزيره )ضمن رعايت محدوديت هاي ارتفاع در هر سالن (بشرح
جدول پيوست ) بصورتي انجام گيرد كه از لحاظ بصري و روشنايي اختاللي جهت غرف همجوار ايجاد ننمايد  ،همچنين در مواردي كه
غرفه اي در مقابل دريچه هاي هواساز سالن قرار گيرد مي بايست حداكثر ارتفاع تا زير دريچه هاي فوق در نظر گرفته شود .
 .22عدم جانمايي تجهيزات و ماشين آالت سنگين در يك محدوده جهت استفاده همزمان ماشين آالت از برق سه فاز و احتمال ايجاد آتش
سوزي در صورت زير بار رفتن بيش از حد يك تابلو برق در يك محدوده
 .23جانمايي و گنجاندن تجهيزات و ماشين آالت سنگين در سالنها مي بايست طوري صورت پذيرد كه بار زنده در يك مكان متمركز نشده
و در سطح غرفه مورد نظر پخش گردد.
توجه  :الزم است از تردد ليفتراك و كاميونهاي سنگين در سالنها اجتناب گردد.
 .24عدم جانمايي ماشين آالت و تجهيزات سنگين در مقابل و يا مجاور دربهاي ورودي به لحاظ جلوگيري از تردد ليفتراك در عمق سالنها
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كه باعث صدمه ديدن موكت و غرفه بندي هاي مجاور و آسيب به سالن مي شود .
 .25عدم غرفه سازي در مقابل دربهاي خروجي اصلي و اضطراري (رعايت حريم دربها به عرض يك متر از هر طرف)
 .26رعايت استاندارد عرض راهروها با احتساب حداقل  4متر براي راهروهاي اصلي و  3متر براي راهروهاي فرعي الزامي است .
 .27غرفه هاي ارزي  /ريالي و پيش ساخته  /خود ساز با رنگهاي مجزا در نقشه جانمايي سالنها نشان داده شوند .
 .28مشخص بودن نام شركت  ،ابعاد و مساحت غرفه ها بصورت خوانا همراه گريد بندي با مساحت يك در يك .
 .29ذكر نام نمايشگاه  ،تاريخ برگزاري  ،نام مجري ،تاريخ تحويل سالن بر روي تمامي نقشه ها الزامي است .
 .30رعايت حريم پستهاي برق  ،سرويسهاي بهداشتي  ،تابلوهاي تبليغاتي  ،كيوسكهاي تلفن  ،درب سالنها ،مسير تردد خودروها و عابر
پياده در نقشه هاي جانمايي فضاي باز الزم االجراست  ،عالوه بر اين رعايت حريم تاسيسات و جلوگيري از قرار گرفتن هر گونه اشياي مازاد
و رعايت نظافت در محدوده مذكور ضرورت دارد .
 .31ستاد برگزاری نمايشگاه محق به انجام هر گونه تغيير در طرحهای ارائه شده می باشد .در صورتيکه مشارکت کننده تغييرات طرح را
رعايت ننمايد ،شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی ايران حق دارد نسبت به تخريب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزينه های مربوطه را
از مشارکت کننده اخذ نمايد.
 .32كارهاي ساخت و ساز و چيدمان غرفه بايد حداكثر يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه پايان يابد و كليه وسايل غير قابل استفاده از قبيل
نخاله هاي ساختماني  ،جعبه هاي خالي و غيره بايد يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه از سالن خارج شوند .
 .33مشاركت كنندگان حق هيچگونه تغييري در نقشه هاي تاييد شده توسط مديريت طراحي و غرفه آرايي را نخواهد داشت و در غير
اينصورت مطابق بند  16مجموعه مقررات و استانداردهاي غرفه آرايي اقدام خواهد شد.
 .34مهلت تخريب تاسيسات و بناهاي احداث شده كه در فضاي نمايشگاه بوجود آمده (پيش ساخته و خود ساز) حداكثر  2روز پس از پايان
نمايشگاه است.
 .35در صورت عدم تخليه و عودت به موقع سالن به ازاي هر روز دير كرد  5روز اجاره سالن از مشاركت كننده دريافت خواهد شد.
 .36طراحي و ساخت غرفه هاي داراي نيم طبقه پس از تاييد طرح توسط مديريت طراحي و غرفه آرايي امكان پذير بوده و اجاره بهاي آن
به ميزان  %50از كل مساحت نيم طبقه ساخته شده طبق تعرفه شركت دريافت مي گردد .ضمنا طبقه دوم اين غرف مي بايست بصورت
اكسپوز ( بدون سقف ) اجرا شوند .
 .37مشاركت كنندگان در نمايشگاه موظف به معرفي پيمانكار ساخت غرفه هاي بدون تجهيزات ،بصورت كتبي به مديريت طراحي و غرفه
آرايي شركت سهامي نمايشگاهها مي باشند و اين پيمانكاران پس از ارائه تعهدات حقوقي و قانوني به مجري نمايشگاه و تاييد مجري مذكور
مي توانند شروع بكار نمايند  .بديهي است جبران خسارت ناشي از سوء عملكرد پيمانكاران مذكور به عهده مشاركت كننده خواهد بود .
 .38ارتفاع مجاز غرفه آرايي در هر سالن طبق ليست پيوست مشخص گرديده است كه رعايت آن الزامي است.
 .39ساخت كليه غرفه ها مي بايست با رعايت مقررات و موارد ايمني صورت پذيرد.
 .40طراحي و ساخت اتاقهاي مذاكره و  VIPالزم است به صورتي انجام گيرد كه داخل اتاق از بيرون قابل رويت باشد.
 .41در جانمايي سالنها فاصله غرف از ديوار سالن به ميزان يك متر در نظر گرفته شود  .اين حريم جهت دسترسي عوامل برق سالن به
تابلوهاي برق در نظر گرفته شده است .همچنين در نقاط تقسيم برق (تابلوها) غرفه ها نيز مي بايست عقب نشيني مضاعف يك متري داشته
باشند و دسترسي از راهروها نيز ميسر باشد .در صورت عدم رعايت موارد فوق  ،مديريت طراحي و غرفه آرايي با هماهنگي مديريت حراست
اقدام الزم را به عمل خواهند آورد .
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 .42بدليل لزوم سهولت دسترسي عوامل برق سالنها به تابلوهاي برق  ،الزم است غرفه داران پس از چيدمان غرفه ها  ،ضمن رعايت نظافت
مسيرهاي دسترسي  ،هيچ گونه وسايل اضافي را پشت ديواره غرفه قرار ندهند  .بديهي است عوامل خدمات نمايشگاه قبل از افتتاح  ،همچنين
در حين برگزاري نمايشگاه  ،اين فضاها را بررسي و در صورت مشاهده موارد مذكور  ،وسايل را به خارج از سالن انتقال مي دهند  .در اين
صورت نمايشگاه هيچ مسئوليتي در خصوص گم شدن احتمالي وسايل مذكور مربوط به غرفه داران نخواهد داشت  .عالوه بر اين در صورت
وجود وسايل مربوط به غرفه داران در پشت ديواره هاي غرفه كه منجر به ايجاد هر گونه حادثه احتمالي شود  ،جبران كليه خسارتهاي ناشي
از آن به عهده مشاركت كننده مي باشد.
نمايشگاهي
سالنفضاي
ساز در
ساخت
جدول
سالن (متر)
سالنهايهاي اطراف
(متر) غرفه
هايووسط
حداكثر ارتفاع مجازغرفه
نام سالن
38 A- 38 -41 -40 -27 -35
14/15 -12/13 – 10/11 -8/9

4

4

44

3

3/5

18

3

3

19
31 B-31A

3
3

3

3/5

سري 26

3

2/5

سري 25

3/5
3

توجه  :ارتفاع فوق با احتساب كف سازي در نظر گرفته شده است.
تذكر :در مواردي كه غرفه اي مقابل دريچه هاي هواساز سالنها قرار گيرد مي بايست حداكثر ارتفاع تا زير دريچه هاي فوق در نظر گرفته شود.

قوانين و مقررات نقاشي غرفه ها :
 -1غرفه دارها اجازه ندارند بخش زيادي از غرفه خود را نقاشي كنند  .تنها در حد ترميم و قبل از برپايي نمايشگاه و دوره آماده سازي غرفه
ها اجازه رنگ كردن دارند  .براي اين كار نيز بايد موارد امنيتي زير را انجام دهند :
الف -نقاشي بايد در مكاني صورت گيرد كه در آن هواكش مناسبي نصب شده باشد .
ب -استفاده از رنگ هاي غير سمي الزامي مي باشد .
ج -كف زمين را بايد با كاغذ خشك يا ورقه هاي پالستيكي با پوشش مناسب پوشاند .
د -نقاشي در مجاورت ديوارهاي سالنها ممنوع است .
ه -شستن وسايل نقاشي داخل يا در مجاورت سالنها ممنوع است  .در ضمن استفاده از وسايل ايمني الزم در هنگام عمليات رنگ آميزي
ضروري مي باشد  .مسئوليت عدم استفاده به عهده مشاركت كنندگان مي باشد .
 -2مسئوليت خسارت ناشي از نقاشي غرفه ها و نمايشگاه و هزينه بازسازي قسمتهاي آسيب ديده به عهده مجريان و شركت كنندگان است
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و تعيين خسارت ناشي از عمليات فوق توسط مديريت ساختمان و تاسيسات محاسبه و دريافت مي گردد.

مقررات مربوط به تخليه اضطراري :
-مجريان و شركت كنندگان بايد در تخليه اضطراري بر اساس راهنمايي كاركنان و عالئم معرفي شده نمايشگاه عمل نمايند .

خدمات امنيتي :
شركت سهامي نمايشگاهها خدمات امنيتي  24ساعته ارائه مي كند و مجريان و شركت كنندگان موظف هستند براي اقدامات امنيتي با
مديريت حراست و نيروي انتظامي همكاري كامل داشته باشند .

مقررات حفاظتي :
ساخت غرفه و تخليه
هنگام نصب ديواره هاي غرفه يا تخليه آن  ،شركت كنندگان بايد كف زمين و زير يوارها را پوشش مناسب قرار داده تا به كف سالنآسيبي نرسد.مسئوليت نظارت به عهده مجري است.
استفاده از ميخ  ،چسب ،پونز  ،يا مواد مشابه يا مته بدون اجازه قبلي شركت سهامي نمايشگاه ممنوع است  .هرگونه خسارتي (حتي باداشتن اجازه ) به عهده مجريان و شركت كنندگان است  .كاركردن در راهروي ورودي ممنوع است .
تنها فرشهاي مناسب را مي توان كف غرفه پهن كرد و فقط نوار چسب هاي پارچه اي دو رويه را مي توان كف زمين چسباند  .استفادهاز فرشهاي نامرغوب حاوي مواد شيميايي و اسفنج هاي مصنوعي دو رويه و موادي كه پاك كردنشان مشكل است ممنوع است .
كندن نوار چسب در فضاي اجاره داده شده  ،به عهده مجريان و شركت كنندگان است  .ترميم خسارتهاي ناشي از استفاده از نوار چسبهايي كه مورد تاييد نيستند  ،به عهده شركت سهامي نمايشگاه است  ،اما هزينه ترميم محاسبه و با قيمت عادله كسر مي گردد.
چسباندن عكس برگردان يا اقالم تبليغاتي مشابه  ،به هر قسمت از ساختمان ،ممنوع است  .هزينه كندن وترميم خسارتهاي ناشي ازآن را بايد شركت كنندگان بپردازند .
براي عالمت زدن و تعيين محل غرفه بر روي كف سالن  ،استفاده از گچ هاي پاك شدني و نوارهاي تاييد شده مجاز است  .غرفه داراناجازه ندارند براي عالمت زدن از وسايل ديگري استفاده كنند  .در صورت استفاده ،هزينه پاك كردن اين عالئم به عهده شركت كنندگان
است .

برق و تلفن :
مشارکت کننده بايد نقشه اتصاالت برقی و مقدار برق مورد نياز خود را حداکثر تا تاريخ اعالم شده در جدول زمانبندي ،در اختيار برگزارکننده قرار دهد .هزينه مصرف برق مازاد بر تعهد برگزار کننده ( هر سه متر مربع  100وات) توسط کارشناسان فنی محاسبه و هزينه
مربوطه از مشارکت کننده دريافت خواهد شد.
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مقاومت سيم کشی های استفاده شده در غرفه ها محدود است .لذا استفاده از وسايل پر مصرف مانند پروژکتور اضافی و وسايل نمايشی پر
مصرف ممنوع است .درصورت نياز  ،مشارکت کننده بايد با هماهنگی برگزار کننده مجوز دريافت دارد.
مشارکت کنندگان موظفند کابل و تابلوهای اتوماتيك(استاندارد و مجهز به سيستم ارت) و متناسب با ميزان برق درخواستی خود را ،تهيه نموده و جهت انتقال برق ازتابلو اصلی يا کابلهای ارتباطی به غرفه مربوطه  ،با هماهنگی واحد برق شرکت سهامی نمايشگاههای
بين المللی ايران اقدام نمايند.
فرم درخواست واگذاری تلفن بايد 30روز قبل از افتتاح نمايشگاه  ،توسط مشاركت كنندگان ،از واحد مخابرات شرکت سهامی نمايشگاههایبين المللی ايران دريافت و پس از تکميل  ،به واحد مخابرات تسليم گردد .کليه خطوط درخواستی تلفن قبل از شروع نمايشگاه  ،نصب
و هزينه اتصال و مصرف بر اساس مندرجات فرم مربوطه از مشارکت کننده دريافت خو اهد شد.
مشاركت كنندگان موظفند دوسري از طرحها و نقشه هاي مربوط به ساختمان غرفه و فضاي باز خود را كه نشان دهنده وضعيت افقيو عمودي طرح و نقاط اتصال برق  ،آب و تلفن مي باشد حداكثر  30روز قبل از افتتاح نمايشگاه به برگزار کننده و شركت سهامي
نمايشگاهها تسليم نمايند .
نظر به اينكه امكان آبرساني در نقاط مختلف سالنهاي نمايشگاه مقدور نيست لذا شركتهائي كه نياز مبرم به انشعاب آب دارند مي بايستحداقل  30روز قبل از افتتاح نمايشگاه مراتب را كتبا به مديريتتاسيسات شركت سهامی نمايشگاهها اعالم دارند .
متقاضياني كه راسا اقدام به تجهيز غرفه خود مي نمايند ضروري است حداقل  30روز قبل از افتتاح نمايشگاه جهت پيش بيني و تهيهوسائل و تجهيزات مورد نياز با هماهنگي مديريتهاي ذيربط اقدام نمايند.

كتاب رسمي نمايشگاه  ،تبليغات ،عكاسي :
مشارکت کننده می بايست جهت درج اطالعات شرکت خود و مشخصات کامل کاالی نمايشی ،در کتاب رسمی نمايشگاه به دو زبانفارسی و انگليسی  ،فرم مربوطه را تکميل و يک ماه قبل از افتتاح نمايشگاه  ،همراه با فيش پرداخت هزينه به برگزار کننده تسليم
نمايد .در صورت عدم رعايت مهلت مقرر ،برگزار کننده نسبت به درج مطالب مشارکت کننده در کتاب رسمی نمايشگاه مسئوليتی
نخواهد داشت.
انجام هر گونه تبليغات در محوطه نمايشگاه و خارج از غرفه های اختصاصی مشارکت کننده  ،پس از هماهنگی و کسب مجوز از روابطعمومی شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی ايران ،مجاز می باشد.
شركت سهامي نمايشگاهها و برگزارکننده ،حق دارند از هر قسمت نمايشگاه عكس يا نقشه يا فيلم تهيه نمايند .اين آثار ممكن استبراي درج در انتشارات نمايشگاه مورد استفاده قرار گيرد و مشاركت كنندگان نمايشگاه حق هيچگونه ادعائي از بابت حق االمتياز نخواهند
داشت .
فيلمبرداران  ،عكاسان و خطاطان جهت تهيه فيلم  ،عكس يا خطاطي در نمايشگاه موظف به هماهنگي با روابط عمومي شركت سهامينمايشگاهها و اخذ مجوز از آن اداره خواهند بود .
مشاركت كنندگان مجاز به نصب هيچگونه تابلو و نوشتن شعارهاي تبليغي برروي ديوارهاي نمايشگاه نيستند .تبصره  :3در ارتباط با كليه امور تبليغات ،انتشارات و اطالع رساني (اعم از امور رسانه هاي داخلي و خارجي) و تشريفات و برنامه هاي افتتاحيه
و اختتاميه و استفاده از سالنهاي همايش و امثال آنها ،هماهنگي و كسب مجوز از اداره روابط عمومي و امور بين الملل شركت نمايشگاهي
الزامي است.
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كارت پاركينگ :
كليه غرفه داران در صورت نياز و تأييد ستاد برگزاري نمايشگاه مي توانند يك عدد كارت تردد خودرو تا يك روز قبل از زمان افتتاحنمايشگاه دريافت دارند.
در زمان برگزاري نمايشگاه ورود خودرو به داخل محوطه ممنوع مي باشد و در صورت مشاهده ،برابر ضوابط جاري نمايشگاه ( حمل باليفتراك ) اقدام خواهد شد ( .جانبازان باالي  %70از اين امر مستثني مي باشند ).
در زمان برگزاري نمايشگاه ،مشاركت كنندگان ،مجاز به پارك خودرو خود در خيابانهاي منتهي به نمايشگاه نيستند  .اين افراد مي تواننداز پاركينگهايي كه توسط شركت سهامي نمايشگاهها مشخص خواهد شد استفادهكنند.
براي شركت كنندگان ،براساس مساحت غرفه آنها و ضوابط مربوط و درخواست كتبي ،با ذكر شماره اتومبيلهاي مورد نياز ،كارت توقفدر پاركينگهاي شركت سهامي نمايشگاهها ،طبق جدول ذيل صادر خواهد شد.
فضاي بسته

تعداد كارت

فضاي باز

تعداد كارت

 12متـرمـربــع

1

 50متـرمـربــع

1

 12-50مترمربع

2

 50-100مترمربع

2

 50مترمربع به باال

3

 100مترمربع به باال

3

كارت شناسايي :
براي ورود مشاركت كنندگان و كاركنان غرفه ها به محوطه نمايشگاه ،جهت برپايي يا اداره غرفه در طول نمايشگاه كارتهاي مخصوصيصادر و بطور رايگان به آنان واگذار مي شود .تعداد كارتهاي مزبور براساس سطح زير پوشش هر غرفه و طبق جدول ذيل صادر خواهد
شد .
مشاركت كنندگان ملزم به نصب كارت ارائه شده به سمت چپ سينه خود هستند.كارت شناسايي به هيچ عنوان قابل واگذاري به غير نمي باشد و با متخلفين برابر ضوابط برخورد خواهدشد .مشارکت کنندگان بايد فرم های مربوط به درخواست کارت شناسايي را يکماه قبل از افتتاح نمايشگاه  ،تکميل و به برگزار کننده تسليم نمايند.
تعداد کارت شناسايي متناسب با متراژ تحت پوشش غرفه شرکت کننده و براساس جدول زير خواهد بود.
از .....متر مربع

50
100
300
500
800
1200
1500
بيش از 2000
نام و نام خانوادگي مدير عامل /نماينده مشاركت كننده:

فضاي باز
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100
300
500
800
1200
1500
2000
-
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8
10
12
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از ...متر مربع

12
24
50
100
150
300
500
800
 1000به باال

داخل سالن
تا ....متر مربع
12
24
50
100
150
300
500
800
1000
-

تعداد كارت
2
3
4
6
8
10
12
14
16
20

تذکر مهم :کليه مشارکت کنندگان و متصديان و کارکنان غرفه ها موظف به رعايت شئونات اسالمي ميباشند و در صورت عدم رعايت شئونات
 ،ضمن اخذ كارت شناسائي و ممانعت از حضور آنان در غرفه  ،با ايشان برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

خروج كاال :
خروج کاال از محوطه نمايشگاههای بين المللی ايران ،در طول مدت برگزاری نمايشگاه ممنوع است .لذا مشارکت کنندگان بايد از آوردناقالم غير ضروری اجتناب نمايند.
در طول برگزاری نمايشگاه  ،حمل و نقل لوازم مورد نياز مشارکت کننده و همچنين مواد غذايي به داخل محوطه نمايشگاه فقط صبحها قبل از شروع کار نمايشگاه مجاز می باشد و خروج کاالهای ضروری بعدازظهر ها پس از پايان ساعت بازديد و با اخذ مجوز الزم
امکانپذير می باشد.
در پايان نمايشگاه مشارکت کننده فقط با پرداخت کليه صورت حسابها واخذ ورقه تسويه حساب نهايي می تواند کاالی خود را از داخلسالن محل نمايش و محوطه نمايشگاه بين المللی ايران خارج نمايد .لذا کليه شرکت کنندگان بايد بمنظور تسهيل و تسريع در خروج
از محوطه نمايشگاه  ،بايدبرای تسويه حساب کامل قبل ازاتمام نمايشگاه ،اقدام نمايند.
مشاركت كنندگان پس از پايان برگزاري نمايشگاه واخذ برگه تسويه حساب از برگزار کننده موظف به تخليه غرفه  ،سالن و يا فضاي بازمورد استفاده براي نمايش كاالهاي خود هستند.
كليه وسايل  ،كاالها و لوازمي كه براي دكوراسيون غرفه ها بكار رفته است بايد از غرفه ها خارج و غرفه  ،سالن يا فضاي باز به همانصورت اوليه تحويل شركت سهامي نمايشگاهها شود .
مشارکت کننده ملزم به جمع آوری غرفه تخصيصی و خروج کاالی خود از غرفه و محوطه نمايشگاه حداکثر  2روز پس از خاتمهنمايشگاه می باشد  ،در غير اينصورت مسئوليت حفظ و نگهداری کاال بعهده برگزار کننده نخواهد بود .هرگونه فعل و انفعاالتی كه بر
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روی غرفه های پيش ساخته انجام گيرد ،شرکت کننده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود .انجام هر گونه تغييرات اضافی در
غرفه سازی مستلزم پرداخت هزينه آن می باشد.
چنانچه مشاركت كننده اي نتواند ظرف مدت مذكور غرفه خود را تخليه نمايد برگزار کننده هيچ گونه مسئوليتي در قبال حفظ ونگهداري و خسارات وارده به كاالهاي نمايشي نخواهد داشت .
كاالهاي وارداتي از طريق گمرك نمايشگاهها بايد حداكثر سه روز پس از پايان نمايشگاه به انبار گمرك نمايشگاهها تحويل گردد.در صورت انتقال باقي مانده كاالها به انبار سرپوشيده و يا فضاي باز  ،هزينههاي انبارداري طبق تعرفه محاسبه و دريافت خواهد شد.تبصره : 4در صورتيكه بعلت اختالف ،از خروج اجناس شركت كنندگان جلوگيري شود اجناس مورد بحث مشمول هزينه انبارداري خواهد
شد.

حوادث غير قابل پيش بيني :
در صورت بروز هر گونه حادثه ای خارج از اختيار و کنترل برگزار کننده مانند جنگ ،زلزله  ،سيل و ساير حوادث طبيعی که منجربه عدم برگزاری  ،تاخير يا افزايش دوره برگزاری نمايشگاه شود ،برگزار کننده در جهت حفظ منافع مشارکت کننده اقدام می نمايد و
شرکت کننده مجاز به اعتراض و يا درخواست استرداد وجوه پرداختی نخواهد بود.

توافقات :
هر گونه توافق فیما بين شرکت کننده و برگزار کننده بايد مکتوب و ممهور به مهر و امضاي طرفين باشد.

شكايات  ،انتقادات و تخلف از مقررات :
دعاوي احتمالي شركت كنندگان در نمايشگاه عليه نمايشگاه بين المللي و برگزار کننده ،در مورد سالن ها و غرفه ها و شرايط مربوطبه آن و ساير اختالفات بايد كتبا» قبل از پايان نمايشگاه به مديريت نمايشگاه و برگزار کننده  ،منعكس گردد اين دعاوي تا يكماه بعد
از پايان نمايشگاه ،قابل رسيدگي خواهد بود.
هيات حل اختالف به عنوان تنها مرجع رسيدگي به شكايات متقاضيان است  ،كه متشكل از معاونت امور نمايشگاهي – معاونت امورفني – معاونت اداري و مالي و نماينده بازرسي و نماينده برگزار کننده ميباشد.
انتقادات سازنده شركت كنندگان و انعكاس نارساييهاي موجود در برپايي هرچه بهتر نمايشگاههاي بعدي تأثير قاطع خواهد داشت.شركت سهامی نمايشگاه بين المللي مجاز مي باشد غرفه شركت كنندگاني كه مقررات را رعايت نمي نمايند ،در هر زمان كه صالح بداندتعطيل نمايد و در اين صورت شركت كنندگان هيچگونه حقي براي مطالبه مبالغ پرداخت شده نخواهند داشت.
برگزار کننده  ،مجاز است از تحويل كاالها و اموال آن دسته از شركت كنندگاني كه نسبت به تسويه بدهي خود “در موعد مقرر” اقدامنكنند تا زمان استيفاي كامل حقوق خود ،جلوگيري نمايد.
شكايات مشاركت كنندگان منحصرا” در حوزه قضائي شهرستان تهران قابل طرح و رسيدگي است و در هر حال قوانين و مقرراتجمهوري اسالمي ايران در اين زمينه نافذ و الزم االجرا است.
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نكات و مقررات عمومي :
نمايش و عرضه هر گونه كاال همچون اسلحه  ،مواد منفجره  ،نوشابه هاي الكلي  ،مواد مخدر و غيره كه معرفي و نمايش آن ها مغاير باشئونات اسالمي است ممنوع مي باشد .
شركت سهامی نمايشگاهها ترتيبي اتخاذ كرده است كه در طول مدت برگزاري نمايشگاه يك ايستگاه آتش نشاني مجهز در داخلنمايشگاه داير و آماده ارائه خدمات باشد .
مشاركت كنندگان موظفند هر گونه اشياء قابل اشتعال ( از قبيل جعبه هاي خالي  ،وسائل بسته بندي و غيره ) را از محل نمايشگاهخارج نمايند .
نگهداري چراغهاي بدون حفاظ يا وسايل اشتعال زا در داخل غرفه ها و سالن ها ممنوع است  .همچنين نگهداري مواد نفتي و ساير موادآتش زا در داخل غرفه بدون موافقت كتبي شركت مجاز نميباشد .مشاركت كنندگاني كه به سوختهايي از قبيل نفت و ساير مواد از
اين قبيل براي نمايش كاالهاي خود نيازمندند بايد قبال» با مقامات آتش نشاني نمايشگاه مذاكره نموده و براساس دستورالعمل مربوطه
اقدام نمايند.
مركز خدمات صادراتي متشكل از نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي ذيربط در سالن شماره  16داير بوده و آماده ارائه اطالعات بازرگانيو ساير خدمات مورد نياز صادر كنندگان مي باشد.
ارائه تصوير فاكتور و يا فاكتورهايي كه كاالهاي آنها از خارج كشور به محل نمايشگاه وارد ميشوند و پس از اتمام نمايشگاه نياز به مجوزترخيص دارند همراه نامه شركت كننده ،به دفتر مديريت امور اجرايي قبل از برگزاري نمايشگاه الزامي است ،در غير اينصورت از صدور
مجوز ترخيص خودداري خواهد شد.
در محوطه نمايشگاه ،تسهيالت و خدمات بانكي  ،بيمه اي  ،گمركي  ،پست و تلگراف و تلفن و دورنگار ،مركز اطالع رساني و اينترنت،سالن سخنراني و نمايش فيلم  ،چاپ وتكثير و حمل و نقل كاالها شامل جراثقال ،باالبر ،ليفتراك و گل و گياه در دسترس مشاركت
كنندگان قرار دارد  .متقاضيان مي توانند در مقابل پرداخت وجه از اين تسهيالت استفاده نمايند .
ورود هر گونه جراثقال  ،باالبريا ليفتراك ،از سوي مشاركت كنندگان ممنوع مي باشد ليكن در موارد اضطراري ورود اين ماشين آالتبا كسب مجوز از مسئولين ذيربط و پرداخت هزينه هاي مربوطه بالمانع است .
مركز اطالع رساني مجهز به بانك اطالعات جهاني و شبكه سراسري اينترنت و كتابخانه تخصصي در دوران نمايشگاه و طول سال آمادهارائه اطالعات نمايشگاهي به متقاضيان مي باشد.
روابط عمومي نمايشگاههاي بين المللي در ابعاد وسيع ،جهت ارائه خدمات نشر ،تبليغ يا خدمات جنبي ،آماده همكاري و پاسخگوييبه سئواالت متقاضيان ميباشد.
به منظور آشنايي شركت كنندگان و صادركنندگان با بازارهاي جديد صادراتي و همچنين آگاه كردن شركتكنندگان و صادركنندگانو كارشناسان از آخرين تحوالت و مقررات و تسهيالت صادراتي ،برحسب ضرورت ،همايشهايي توسط سازمانهاي ذيربط برگزار ميگردد
كه برنامه آنها از قبل تهيه شده و همزمان با ثبت نام به اطالع شركتكنندگان خواهد رسيد.

نام و نام خانوادگي مدير عامل /نماينده مشاركت كننده:

مهر و امضا:

HOFEX
2011

1st.

Int. Specialized
Exhibition of

OFFICE FURNITURE

ميزان جريمه و
خسارت (ريال)

شرح موضوع

جريمه و خسارت بابت هرگونه جوشكاري به سازه هاي داخل سالن و سازه هاي محوطه باز هر خال
جوش
جريمه و خسارت بابت سوراخ نمودن كف سالن  ،ديوار ،آسفالت و ساير نقاط در محوطه باز هر
سوراخ

جريمه و خسارت بابت نصب هرنوع پرده تبليغاتي از پشت بام سالنها هر متر مربع

جريمه خسارت بابت هرگونه تخريب آسفالت در محوطه نمايشگاه هر متر مربع
جريمه و خسارت بابت تخريب ديوارها و سكوها به ازاي هر متر مكعب

500.000
1.000.000

جريمه و خسارت بابت آويزان نمودن هر گونه پرده تبليغاتي و هر شي ناشي از سازه هاي نمايشگاهي
بدون مجوز اداره ساختمان هر قطعه
جريمه و خسارت بابت رنگ آميزي فضاهاي نمايشگاهي اعم از ستون  ،ديوار ،كف ،درب و پنجره
و غيره هر متر مربع
جريمه و خسارت بابت هرگونه تردد بر روي بام سالن ها ب منظور قراردادن بالون  ،آنتن و ...

500.000

1.000.000
200.000
2.000.000

جريمه و خسارت بابت شكستن شيشه هاي ساده تا  6ميليمتر ضخامت هرمتر مربع

جريمه و خسارت بابت شكستن شيشه هاي رنگي  ،رفلكس ،سكوريت و خم تا ضخامت  6ميليمتر
هر متر مربع
جريمه و خسارت بابت عدم جمع آوري باكس هاي چوبي احداثي دور ستونها به ازاي هر باكس
جريمه و خسارت بابت تخريب دريچه هاي آهني كانال ها ،درپوشهاي سيماني ،دالهاي كانالهاي
تاسيساتي و غيره
جريمه و خسارت بابت نصب هرگونه چراغ روشنايي بدون مجوز اداره برق به ازاي هر چراغ
جريمه و خسارت وارده بابت هر انشعاب برق بدون مجوز اداره برق

150.000
350.000

جريمه و خسارت به جداول به ازاي هر متر طول

جريمه و خسارت بابت چسباندن هر گونه كاغذ ،موكت و  ...به ديوار  ،ستونها  ،تابلوهاي برق و...

250.000

200.000
600.000
200.000
250.000
300.000
500.000
250.000

تذكر  :مشاركت كنندگان در نمايشگاه با موافقت مسئولين ادارات ساختمان  ،برق و تاسيسات مي توانند راسا نسبت به جبران
خسارت وارده ( حداكثر  48ساعت پس از خاتمه نمايشگاه ) اقدام نمايند ،ولي ميزان جريمه متعلقه ( %40مبالغ مندرج در جدول)
به قوت خود باقي خواهد ماند .
-موارد ديگر كه در جدول ذكر نگرديده است بر حسب مورد تعيين خسارت مي گردد.
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فرم ثبت نام نمايشگاه
نام موسسه مشارکت کننده :

COMPANY NAME:
( توضیح  :نام شرکت به دو زبان فارسی و انگلیسی بر روی کتیبه غرفه نوشته خواهد شد ) .
نشانی دفتر مرکزی:
نام مدير عامل :
نام مسئول نمايشگاهی:
نشانی دفتر مرکزی :
تلفن:

نمابر :

تلفن همراه :
پست الکترونيك :

وب سايت :

نشانی کارخانه و يا کارگاه توليدی :
تلفن :

نمابر :

رسته توليد :
صندلی اداری و آمفی تئاتر
( محصوالت ) ........................................................................................................................... :
میز ،کتابخانه ،فایل
( محصوالت ) .................................................................................................................................................... :
تجهیزات ولوازم تکمیلی اداری
( محصوالت) ............................................................................................................................. :
مبلمان و دکوراسیون اداری
( محصوالت ) ...................................................................................................................................................... :
اتوماسیون اداری و نرم افزارهای مرتبط:
(محصوالت)................................................................................................................................:
سایر محصوالت مرتبط ............................................................................................................................................... :
تذکر  :با توجه به اينکه نمايشگاه مذکور نمایشگاه تخصصي اداری می باشد از نمايش کاالهائی که در بخش های اداري
عرف ٌا مصرف نمی شوند ممانعت به عمل خواهد آمد.
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فرم ثبت نام نمايشگاه
شماره سالن مورد درخواست :
شماره سالن

گروه

38

A

31a-31b- 35 - 44-1

B

44-2

C

40-41-38a-37

D
هزینه هر متر مربع

نوع غرفه
فضای داخل سالن سر پوشيده بدون غرفه سازی

گروه  460,000 : Aريال

توجه  ( :حداقل متراژ بدون غرفه سازی  60متر مربع می باشد و بابت هزينه های بررسی و تاييد
نقشه ها و نظارت بر ساخت غرفه های خودساز ،متر مربعي 15000ريال در قيمت ها منظور شده
است)

گروه 420,000 : Bريال
گروه  350,000 : Cريال
گروه  280,000 : Dريال

زمين داخل سالن سر پوشيده به همراه غرفه با مشخصات زیر :
.1

1ديواره کامل غرفه

.2

2ستون با طرح خاص

.3

3درج نام بر روی پيشانی غرفه به فارسی و التين

.4

4روشنايي هر سه متر مربع  100وات و يک عدد پريز

.5

5موکت

.6

6يک عددميز و دو عدد صندلی

گروه  580,000 : Aريال
گروه  540,000 : Bريال
گروه  470,000 : Cريال
گروه  400,000 : Dريال

( حداقل متراژ غرفه  12مترمربع و متراژهای باالتر می بايست ضريبی از  3باشد )

خدمات ويژه:
بيمه کاالهای نمايشی به ازای هر متر مربع معادل  7.000.000ريال
تحويل يک عدد کتاب و لوح فشرده نمايشگاه به هر غرفه

به ازای هر غرفه  1.500.000ريال

درج مشخصات وتوانائی های شرکت در وب سايت اتحاديه و نمايشگاه به مدت يكسال

متراژ مورد نياز زمين داخل سالن بدون غرفه  ...................مترمربع
متراژ مورد نياز زمين داخل سالن با غرفه  .........................مترمربع
مبلغ کل..................................................................:ريال
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فرم ثبت نام نمایشگاه
هزینه هر متر مربع

نوع غرفه

 400.000ريال

غرفه فضای باز ( بدون تجهيزات) حداقل  30مترمربع

به ازای هر غرفه  1.500.000ريال

خدمات ويژه:
بيمه کاالهای نمايشی به ازای هر متر مربع معادل  7.000.000ريال
تحويل يک عدد کتاب و لوح فشرده نمايشگاه به هر غرفه
درج مشخصات وتوانائی های شرکت در وب سايت اتحاديه و نمايشگاه به مدت يکسال

متراژ مورد نياز خارج سالن ............................................متر مربع

مبلغ کل.............................................................:ريال

 %100کل هزينه مشارکت در نمايشگاه به مبلغ  ...........................................ريال بابت  .......................................مترمربع غرفه به شرح :
.1

%301مبلغ معادل  ......................................ريال طی چک شماره . ......................................به تاريخ(روز ثبت نام) .............................شماره حساب ...........
 .....................بانک .....................شعبه ......................در وجه اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران صادر گردیده و اصل چک ،ضميمه فرم
درخواست می باشد .

.2

) شماره حساب ............................................
 %402مبلغ معادل  .....................................ريال طی چک شماره  .................................................به تاريخ (
 ....بانک  ......................شعبه  .......................در وجه اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران صادر گردیده و اصل چک ضميمه فرم درخواست
می باشد .

.3

) شماره حساب .....................................
 %303مبلغ معادل  ......................................ريال طی چک شماره  .................................................به تاريخ (
 ..................بانک  ......................شعبه  .......................در وجه اتحاديه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران صادر گردیده و اصل چک ضميمه فرم
درخواست می باشد .

توجه :در صورتيکه زمان ثبت نام پس از تاريخ چکهای درج شده باشد  ،بایستی مبالغ به روز پرداخت گردد.

اينجانب  ............................................................نماينده شرکت  ....................................................................با توجه به معرفی نامه شماره  ......................................مورخ
 .............................با اطالع و پذيرش کامل مقررات و شرايط عمومی نمايشگاهها نسبت به عقد قرارداد اقدام می نمايم.
سمت متقاضی در شرکت  .......................................................................تاريخ عقد قرارداد 13 ......... /.......... /.........
مهر و امضاء :
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اطالعات کاالهای قابل ارائه در غرفه

متراژ درخواستی :متراژ ریالی

نام شرکت :

متراژ ارزی

الف -کاالها یا خدماتی که در غرفه نمایش داده می شود :

ردیف

نام محصول

کشورتولیدکننده

مارک(برند)محصول

ب-آیا بروشور (کاتالوگ) در رابطه با کاال توزیع می گردد؟ بله

تولید تحت لیسانس
شرکت خارجی
آری

خیر

ماخذ پرداخت وجه
ارزی

ریالی

خیر

(در صورتیکه کاتالوگ یا بروشوری به غیر از مواد فوق توزیع گردد تخلف محسوب گردیده که برابر مقررات عمل خواهد شد)
ج-تبلیغ هر گونه کاال و یا مارک خارجی و یا خدمات پس از فروش مشمول بند مربوطه در دستورالعمل ارزی -ریالی خواهد بود

تاریخ

نام و نام خانوادگي مدير عامل /نماينده مشاركت كننده:

مهر شرکت و امضاء متقاضی

مهر و امضا:
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فرم ثبت ابعاد محصوالت

نام محصوالت نمایشی

(لطفا” دقیقا نام کاال ذکر شود )

آيا محصوالت نمايشی
روشن می شوند؟

نام و نام خانوادگي مدير عامل /نماينده مشاركت كننده:

تعداد

وزن

(کيلوگرم)

ابعاد

( طول – عرض – ارتفاع)

مهر و امضا:

برق مورد نياز
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فرم درخواست کارت شناسایی
نام موسسه شرکت کننده................................................................................................................................................................................................ :
نشانی دفتر مرکزی .......................................................................................................................................................................................................... :
تلفن...............................................:

تلفن همراه.............................................:

فاکس.............................................:

•تعداد کارت پرسنلی و کارت پارکينگ تحويلی بر اساس مقررات شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی ايران می باشد  .بديهی است چنانچه
مقدار تعداد درخواست کارت بيش از مقدار معين شده توسط شرکت سهامی نمايشگاههای بين المللی ايران باشد .اسامی مورد پذيرش بر اساس
اولويت درج در اين جدول خواهد بود.

رديف

نام

نام خانوادگی

سمت

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

نام و نام خانوادگي مدير عامل /نماينده مشاركت كننده:

مهر و امضا:
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فرم درخواست درج اطالعات درکتاب نمایشگاه
خواهشمند است اين فرم را جهت درج در کتاب نمايشگاه تا تاريخ  1389/10/15به صورت تایپ شده تکمیل و به برگزار کننده نمايشگاه اتحاديه تولیدکنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران تحويل نماييد.
ضمناً فرم مذکور در سایت اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان مبلمان ایران  www.medex-hofex.comبلرگزاری شده است .مطالب درج شده از سوی سفارش دهنده در زمان چاپ کتاب ويژه قابل
استناد می باشد .لذا اشتباهات و يا ناخوانا بودن فرم به عهده سفارش دهنده می باشد.

نام کامل شرکت کننده:

COMPANY NAME:

نام مديرعامل:

Managing Director:

نشانی:

Address:

تلفن:

Tell:

فاکس:

Fax:

E-mail:

پست الکترونيکی:

Web site:

وب سايت:

نام و نام خانوادگي مدير عامل /نماينده مشاركت كننده:
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فرم درخواست اينترنت ()Wireless

شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ايران
با سالم
احتراما نظر به اينكه شركت  ..................................................در زمان برگزاري نمايشگاه  .................................................در تاريخ .............
 ...................................در سالن  .................................................غرفه شماره  .................................نياز به دسترسي مستقيم ()Wireless
به شبكه اينترنت دارد ،لذا خواهشمند است نسبت به برقراري پهناي باند انتخاب شده اقدام فرماييد :
رایگان
1.540.000 Rls

2.300.000 Rls
3.850.000 Rls
6.900.000 Rls
12.300.000 Rls

Kps 64

Wireless internet access

Kps 128

Wireless internet access

Kps 256

Wireless internet access

Kps 512

Wireless internet access

mbps 1

Wireless internet access

mbps 2

Wireless internet access

1
2
3
4
5
6

بديهي است در صورت نياز به تسهيالت باالتر از  ، mbps 2ميزان مورد نياز كتبا طي نامه اي اعالم خواهد شد .
تلفن تماس :
نام نماينده :
شماره همراه :

نام مدير عامل
مهر و امضاي شركت

نام و نام خانوادگي مدير عامل /نماينده مشاركت كننده:

مهر و امضا:
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(( تعهد نامه غرفه داران ))
مديريت حراست شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ایران
با سالم
احتراماً دستورالعمل مديريت حراست شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج .ا.ایران كه در  21بند تنظيم گرديده است به منظور رعايت
قوانين و مقررات بحضورتان ايفاد مي گردد.
1 .1پوشش خانمها تحت هر عنوان (غرفه دار و متصدي ) مي بايست شامل  :مقنعه و مانتوي كامال اداري و متحد الشكل و با رعايت شرع و
عرف اسالمي باشد .لذا استفاده از مانتوهاي كوتاه  ،چسبان و بدن نما  ،شال و روسري و همچنين آرايشهاي خارج از عرف اكيدا ممنوع
مي باشد.
2 .2هرگونه استفاده پرسنل غرفه دار مرد نيز از پوششهاي نامناسب كه به انحاء مختلف اعم از لباس و مدل موهايي كه مبين اشاعه خالف
شئونات اسالمي باشد ممنوع است.
3 .3استفاده از فيلمها و  CDهاي تبليغاتي شركتها با تاييد روابط عمومي و ستاد حراست قابل پخش بوده و صداي آن بايد محدود به داخل
غرفه باشد.
4 .4نصب هرگونه تجهيزات يا وسايل تبليغاتي بايد با هماهنگي مسئوالن ذيربط بوده و در صورت ايجاد مزاحمت براي ساير غرفه داران توسط
ستاد حراست از ادامه فعاليت آن ممانعت بعمل خواهد آمد .
5 .5تعداد افراد حاضر در غرفه (در قالب غرفه دار) مي بايست مطابق با آيين نامه شركت سهامي نمايشگاهها بوده و با كارت شناسايي مورد
تاييد ستاد حراست بوده و ميهمانان غرفه حق ايستادن پشت كانترها و جوابگويي به بازديدكنندگان را ندارند .
6 .6انجام تبليغاتي اعم از پخش  ، CDتراكت و بروشور در محل هاي خارج از غرفه اكيدا ممنوع مي باشد.
7 .7فروش كاالهاي نمايشگاهي در ايام برگزاري نمايشگاه اكيدا ممنوع مي باشد.
8 .8ساعت شروع كار و حضور بازديد كنندگان  9:00صبح مي باشد .لذا غرفه داران و پرسنل قبل از ساعت فك پلمپ يعني  8:00صبح مي
بايست در محل سالن خود حضور داشته باشند.
9 .9مسئوليت حفظ و نگهداري از اموال غرفه در زمان فعال بودن سالنها بعهده مشاركت كننده مي باشد.
1010برگزاري هر گونه مسابقه  ،قرعه كشي و يا مراسم متفرقه بدون هماهنگي حراست و روابط عمومي ممنوع است.
1111غرفه داران موظفند در ساعات پاياني كار نمايشگاه و قبل از خروج بازديدكنندگان غرفه خود را ترك ننموده و حداقل تا زمان پلمپ
سالن يكي از آنان داخل غرفه حضور داشته باشد.
1212حفاظت و مراقبت از اموال شخصي از قبيل  :دوربين فيلم برداري و عكاسي  ،ويدئو  ،لب تاپ ،تلفن همراه  ،وجه نقد اسناد و مدارك ،
كيف دستي و ...در ساعات كار نمايشگاه بر عهده خود افراد بوده و از قراردادن آن در كانترها جدا خودداري نماييد.
1313در صورت بروز هر گونه حادثه از قبيل  :سرقت و مزاحمت افراد ،آتش سوزي  ،درگيري و ...مراتب را سريعا به مدير سالن يا پرسنل ناجا
و انتظامات مستقر در سالن اطالع دهيد .
1414هنگام بازنمودن درب ها در بدو ورود به غرفه در صورت رويت هرگونه سرقت ،شكستگي و  ...دراولين فرصت و قبل از ورود بازديد
كنندگان (بين ساعت  8:00الي  ) 8:30مراتب را بصورت گزارش كتبي به مدير سالن و نيروي حفاظت فيزيكي اطالع دهيد .
1515نگهداري و استفاده از وسايل قابل اشتعال از قبيل  :هيتر ،سيگار ،مخزن گاز ،شمع و چراغها و ابزار آتش افروز در داخل غرفه اكيدا
ممنوع مي باشد.
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 .16از خريد غذا از ويزيتورهاي فاقد كارت شناسايي و غير مجاز بدليل مسايل بهداشتي و مالحظات امنيتي جدا خودداري كرده و در صورت
نياز به تهيه غذا از بيرون مجموعه مي بايست قبال با درخواست كتبي و تاييد مجري و مديريت هاي ذيربط انجام گيرد .
 .17در ايام ساخت و ساز و تخريب غرفه ها ورود هرگونه خودروي سواري به مجموعه ممنوع بوده و در ايام مذكور تنها خودروهاي باربري
اجازه فعاليت را دارند ضمنا در صورت توقف بي مورد خودرو با ليفتراك به بيرون منتقل مي گردد.
 .18خروج هرگونه كاال بغير از موارد مندرج مستلزم ارائه برگه مجوز خروج كاال مي باشد.
 .19چنانچه غرفه مربوطه در فضاي باز قرار دارد حفظ و حراست آن در طول شبانه روز بعهده خودتان بوده لذا از نخستين روز برپايي
نمايشگاه با پر كردن فرمهاي معاونت حفاظت فيزيكي اقدام به استقرار نگهبان شب نماييد .
 .20از همراه داشتن وسايل ممنوعه از جمله  :اسلحه ،بيسيم  ،واكي تاكي ،دستبندو  ...اكيدا خودداري كنيد .
 .21غرفه داران مي بايست از انجام هر گونه تشنج و جو سازي كه موجبات بي نظمي در محيط نمايشگاه بين المللي شود پرهيز نمايد .در غير
اينصورت حراست مجموعه مجاز به تعطيلي غرفه خاطي بوده و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضايي و انتظامي را از خود سلب مي نمايد.
در پايان از حضور و مساعي آن شركت محترم در برپايي هر چه باشكوه تر نمايشگاه ياد شده كه موجبات شكوفايي صادرات غير نفتيو خود كفايي ملي در بازارهاي جهاني بدنبال داشته باشد  .بديهي است با عنايت به مطالب فوق الذكر و تعهدي كه در ذيل اين مطالب
از شما اخذ مي شود در صورت عدم رعايت قوانين و مقررات توسط آن غرفه ،حراست مجموعه نسبت به قطع برق و تعطيلي غرفه اقدام
خواهد كرد و مسئوليت آن بعهده جنابعالي مي باشد .
پركردن مشخصات ذيل الزامي است .نام و نام خانوادگي :
نماينده تام االختيار شركت :

سمت :

شماره سالن :

شماره غرفه :

پس از مطالعه دستورالعمل اجرايي ،امور حفاظتي و امنيتي متعهد مي شود نسبت به رعايت دقيق موارد ذكر شده در طول ايام برگزاري
نمايشگاه اقدام نماييم در غير اينصورت طبق مقررات شركت سهامي نمايشگاه اقدام خواهد گرديد .
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88068101-88064989 :فکس-88615797:تلفن

Website: www.irfurnitureunion.ir
E-mail:info@irfurnitureunion.ir
Website:www.hofex-medex.com

