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 کنندگان محترممشارکت 

 با سالم

نمایشگاه بین المللی، لطفا قوانین و مقررات ویژه نمایشگاه را  پنجمینضمن تشکر از مشارکت در 

و  بندیهای اعالم شده اقدام و موارد مطروحه در قوانین زمانجدول توجه به  نموده و بامطالعه 

 فرمایند. رعایتمقررات را 

 

ثبت نام اینترنتی و صرفا در قالب اشخاص حقوقی یا حقیقی در سایت اختصاصی نمایشگاه به آدرس 

AYANDEHANDISHAN.COMWWW. 

 صورت  می گیرد.  .0

بانکی یا حواله  فیش بانکی % مبلغ اجاره بهای غرفه را مطابق با پیش فاکتور صادره پرداخت و 144 .4

 دفتر ستاد فرمائید. تحویلمربوطه را به همراه سایر مدارک مربوطه 

گواهی فعالیت ، ، کارت شناسایی معتبر کارگاه پروانه بهره بردارینظیر نوع فعالیت )ات مربوط به مستند .6

 از مراجع ذیصالح(پروانه صنفی برای اشخاص حقیقی صنعتی، 

 شرکت، روزنامه رسمی ثبت و تغییرات امضای مجاز و آدرس شرکتمدارک و مستندات مربوط به ثبت  .0

 مدارک و مستندات فردی نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی و مستند آدرس پستی برای اشخاص حقیقی .8

رکت کننده درنمایشگاه ارائه اشمکاالها و خدماتی که توسط محصوالت، بروشور و کاتالوگ نمونه ای از  .3

 خواهد شد.

 زیر:مورد نیاز مشروحه مطالعه و تکمیل فرم های  .1

 

 

http://www.ayandehandishan.com/
http://www.ayandehandishan.com/
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 :)خیلی مهم(دستور العمل ارزی و ریالی 

نمایش كاال با برند یا نام ایرانی، توسط واحد های تولیدی صنعتی دارای پروانه بهره برداری و گواهی فعالیت صنعتی،  -0
مناطق آزاد تجاری و اخل و یا د صنفی تولیدی، كه دركارت شناسائی كارگاه معتبر و یا واحد تولیدی صنفی دارای پروانه 

 یا ویژه اقتصادی تولید و ارائه می گردند، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
كشورهای خارجی معرفی و یا محصول مشترک نمایش كاال با برند یا نام ایرانی كه در داخل تولید و تحت لیسانس  -2

 هزینه بصورت ریالی می باشد.می گردد مشمول پرداخت 
نمایش كاال با برند خارجی كه بر اساس سرمایه گذاری مشترک شركتهای ایرانی و خارجی در ایران تولید و دارای  -2

مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارائی و مصوبه هیات دولت می باشد، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی        می 
 باشد.

كاالی خارجی بمنظور مقایسه با كاالی داخل، توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از نمایش نمونه  -4
مراجع ذیربط، درصورت تجمیع نمونه در حداقل فضا)به تناسب نوع و ابعاد نمونه( و عدم اقدام به بازاریابی، مشمول 

 پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
ا بعنوان ابزار كار در ارتباط با نمایش نوع فعالیت، توسط واحدهای تولیدی، به شرط نمایش ماشین آالت خارجی صرف-5

 پوشاندن برند خارجی و عدم تبلیغ آن مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
 معرفی خالقیتهای فنی، نرم افزاری )اتوماسیون( درصورت عدم تبلیغ شركتهای خارجی )بصورت پوستر، بروشور، كاال -3

 و ...( مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.
مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی ، مشاركت اتاقهای مشترک بازرگانی ایران و سایر كشورها، صرفاً بدون ارائه كاال -1

 می باشد.
به صرفاً مشاركت شركتهای عرضه كننده خدمات مشاوره ای، پیمانکاری طرح و اجرا، طراحی سیستم و موارد مشا -8

، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد.در غیراینصورت مشمول و یا هرگونه تبلیغ برند خارجی بدون ارائه كاال
 درصد ریالی خواهد بود. 11درصد ارزی و  21پرداخت هزینه بصورت 

هزینه بصورت  مشاركت آژانسهای مسافرتی و گردشگری در صورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی، مشمول پرداخت -8
 ریالی می باشد.

مشاركت نشریات داخلی اعم از روزنامه، مجله، بولتن، ویژه نامه، آگهی نامه و امثالهم كه با تبلیغ توامان شركتهای  -00
تبلیغ برند یا داخلی و خارجی منتشر می گردند، مشمول پرداخت هزینه بصورت ریالی می باشد. بدیهی است 

در غرفه تخصیص یافته به نشریات )از طریق نصب بنر، پخش فیلم، توزیع سی دی،  نمایندگی شركت های خارجی
 ممنوع می باشد.كاتالوگ و بروشور مستقل خارجی و ...( 

معرفی خدمات پس از فروش كاالهای خارجی در جهت رفاه مصرف كننده توسط نمایندگان مجاز داخلی )با ارائه  -02
شركت مربوطه( و با رعایت عدم ارائه كاال و قطعات منفصله، مشمول پرداخت هزینه پروانه صنفی و معرفی نامه كتبی از 

 می باشد.  درصد ریالی 03درصد ارزی و  03بصورت 
محصوالت خارجی وارد شده در كشور بصورت فله كه پس از بسته بندی و یا مخلوط با كاالی ایرانی )با هر نام یا  -02
تحت لیسانس(، توسط مشاركت كننده داخلی به نمایش گذاشته می شود، به میزان و با درج یا عدم درج ایرانی  برند

 می باشد. درصد ریالی 03درصد ارزی و  03فضای اشغال شده، مشمول پرداخت هزینه بصورت 
شركت های تولیدی ایرانی كه محصوالت با برند های خارجی تولید می نمایند چنانچه دارای پروانه ساخت و بهره  -04
 اری وزارت صنعت، معدن و تجارت باشند بصورت ریالی محاسبه می گردد.برد
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تخصیص فضا به نمایندگیهای بازاریابی و فروش نمایشگاههای خارجی، در صورت ارائه تفاهم نامه با مجری داخلی،  -05
مشمول پرداخت هزینه  در غیر اینصورتمی باشد. درصد ریالی 03درصد ارزی و  03مشمول پرداخت هزینه بصورت 

   درصد ارزی خواهد بود. 011بصورت 
مشاركت كننده بخش غرف ریالی صرفاً مجاز به ارائه و تبلیغ كاال، خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی می باشد و در  -03

 می باشد. درصد ارزی 033صورت عدم رعایت موضوع مشمول پرداخت هزینه بصورت 
 می باشد. ارزی مستقیماً در خارج از كشور تولید شده، مشمول پرداخت هزینه بصورتنمایش كاالیی كه  -01
تبلیغ واردات كاال به هر نحو  و عرضه بروشور، فیلم، عکس، كاتالوگ، بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلیغ كاال و یا  -08

 می باشد. ارزی شركت های خارجی، مشمول پرداخت هزینه بصورت
 می باشد. ارزیایندگی انحصاری و یا رسمی شركتهای خارجی مشمول پرداخت هزینه بصورت تبلیغ نم -08
شركتهای تولیدی بازرگانی ایرانی كه بمنظور تولید و نمایش كاالی تولید داخل و نیز كاالی خارجی در نمایشگاه  -21

)با   متمایز و در متراژ تفکیش شدهمشاركت دارند می بایستی كاال یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضائی كامالً
مترمربع( عرضه نمایند. در غیر اینصورت كل فضای غرفه  02ابعاد استاندارد( از بخش داخلی و با رعایت حداقل متراژ )

 محاسبه خواهد شد.  ارزیبصورت 
ارزی عیناً محاسبه ( مطابق با نوع مشاركت اعم از ریالی و VIPتخصیص هر گونه فضا جهت احداث محل تشریفات ) -20

 و دریافت خواهد شد.
پس از افتتاح نمایشگاه كمیته ارزی و ریالی نسبت به بازدید از كلیه غرف اقدام و در صورت مشاهده هر  -22

گونه مغایرت، مراتب طی صورتجلسه تنظیمی كه به امضاء مجری رسیده است اعالم و مجری موظف به 
ت نظارت بر عملکرد غرف در طول دوره برگزاری استمرار خواهد پرداخت وجه مربوطه می باشد. بدیهی اس

 داشت.
 

 پر كردن مشخصات ذیل الزامی است:
 نام و نام خانوادگی نماینده تام االختیار شركت: 

 سمت:                                        شماره سالن:                       شماره غرفه:
ق متعهد می شوم نسبت به رعایت كامل آن اقدام نمایم و در صورتیکه برخالف پس از مطالع دستورالعمل فو

آن عمل نمایم مطابق با شرایط شركت سهامی نمایشگاههای بین المللی آماده پرداخت اجاره غرفه بر مبنای 
 ارزی می باشم.

 
 
 
 

 مهر و امضاء
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 تعهد نامه غرفه داران

 

ورده های سلولزی و ماشین االت افرکارتن، نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا،  پنجمینمشارکت کننده محترم در 

مربوطه، باتوجه به قوانین و مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران، رعایت 

 ی غرفه داران الزامی می باشد:مموارد زیر جهت تما
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 ثبت نام در نمایشگاه: شرایط

 

 نام در نمایشگاه از طریق سایت رسمی نمایشگاه صورت می پذیرد.ثبت  -

رکت کنندگان مکلفند کاالهای نمایشی خود را در قبال آتش سوزی، حوادث و ... بیمه نمایند، ارائه اشم -

 کپی بیمه نامه همراه فرمها و مدارک پرداخت در زمان ثبت نام به برگزار کننده الزامی است.

نمایشگاه عرضه  وگ درخصوص کاالها و خدماتی که توسط مشارکت کننده درارائه بروشور و کاتال -

 الزامی است. ستاد برگزاریخواهد شد، زمان ثبت نام به 

ی نامه کتبی، پروانه ارائه محصوالت داخلی توسط شرکتهایی غیر از شرکت تولیدکننده ملزم به ارائه معرف -

 باشد. می "تولیدکننده"ی تولیدی پروانه صنف ،پروانه طراحی و مونتاژ، بهره برداری

ها از لحاظ مسائل ایمنی امکان پذیر نیست لذا  با توجه به اینکه اختصاص برق به هنگام شب به غرفه -

گردد از قبل تمهیدات  نمایند تقاضا می از شرکت کنندگانی که در داخل غرفه از یخچال استفاده می

 الزم را در این خصوص بعمل آورند.  

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

 پذیر خواهد بود.ستاد برگزاری امکان درخواست اضافه متراژ غرفه فقط با موافقت و تایید  -

مراتب را بایستی بصورت رأساً غرفه سازی نمایند، بعد از ثبت نام تمایل دارند که رکت کنندگانی که اشم -

 .اعالم نماینده ستاد نمایشگاه ب 08/14/0410مکتوب حداکثر تا 

، تأسیسات، سالنها و یا فضای  های پیش ساخته عملیاتدرصورت بروز هر گونه خسارت و انجام هر گونه  -

رکت کننده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود. انجام هرگونه تغییرات اضافه اشمباز نمایشگاه، 

 باشد. زم پرداخت هزینه آن میو مستلاین شرکت درغرفه سازی فقط با اخذ تأیید 

تمه خا های سالن درغرفه و درها تا بسته شدن در مان چیدن غرفهز در /شخصحضور نماینده شرکت -

سالنها تا جمع آوری و خروج کامل تجهیزات درغرفه الزامی است.  نمایشگاه از زمان باز شدن در

ها برگزار کننده مسئولیتی  رفهدر زمان چیدن و جمع آوری غ /شخصدرصورت عدم حضور نماینده شرکت

درقبال مفقود شدن کاالها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت. محافظت از اموال شخصی و کاالهای 

 باشد. باارزش در طول برگزاری نمایشگاه به عهده خود مشارکت کنندگان می
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 از ترک کامل غرفه در طول ساعات بازدید خودداری فرمایید. -

آالت و تجهیزات نمایشی به ابعاد  کاالهای سنگین و حجیم و یا نیاز ماشینش الزم است درصورت نمای -

، جهت هماهنگی الزم مراتب با ذکر تعداد، وزن و ابعاد در زمان ثبت نام کتباً به برگزار کننده اعالم خاص

بعمل  رکت کنندهاشمگردد و هماهنگی الزم درمورد استقرار و زمان حمل کاالها با ستاد برگزاری از سوی 

 آید.

رکت کنندگانی که کاالهای سنگین و حجیم به نمایش خواهند گذاشت، طبق ضوابط و اشمآن دسته از  -

شگاه مجاز به وارد نمودن مقررات شرکت سهامی نمایشگاهها، جهت حمل کاالهای خود به محوطه نمای

لیکن در زمان جمع صرفاً جهت تخلیه همان کاال( به محوطه نمایشگاه بوده،  -جرثقیل حاملجرثقیل)

گونه جرثقیل و لیفتراک ازخارج از محوطه نمایشگاه )جهت رآوری و خـروج کاالهای نمایشی ورود ه

رکت کنندگان اشمباشد و  حفظ ایمنی کاالهای سایر مشارکت کنندگان و محیط نمایشگاه( ممنوع می

 مراجعه فرمایند. مایشگاهن صرفاً به واحد جرثقیل مستقر در توانند جهت انجام بارگیری کاالها می

ها پس از خاتمه نمایشگاه  رکت کنندگان ملزم به خروج کاالهای خود از محوطه و جمع آوری غرفهاشم -

 باشند. براساس برنامه و ساعات اعالم شده از سوی برگزار کننده می

دم نصب هرگونه داربست جهت انجام امور تبلیغاتی در محوطه نمایشگاه ممنوع بوده و درصورت ع -

توانند جهت انجام  رکت کنندگان میاشمباشد.  رکت کننده متخلف ملزم به پرداخت غرامت میاشمرعایت، 

المللی ج.ا.ایران مراجعه  امور تبلیغات محیطی به واحد سمعی بصری شرکت سهامی نمایشگاههای بین

 نمایند.

ت نمی باشند و الزم است کنندگان فضای باز جهت پوشش غرفه خود مجاز به استفاده از داربس رکتاشم -

 درصورت نیاز درخصوص نحوه پوشش غرفه با ستاد برگزاری هماهنگی بعمل آورند.

 ستاد برگزاری حق دارد از هر قسمت فیلم و عکس مورد نیاز را تهیه نماید. -

 رکت کنندگان باید از نگهداری هرگونه کاال و یا وسیله اشتعال زا در غرفه خودداری نمایند.اشم -
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 غرفه با تجهیزات استاندارد، نمونه غرفه زیر می باشد:از منظور 
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 اجاره بهای غرفه ها پرداخت نحوه 

 
 اجاره مبلغ% 011پرداخت  بانکی حواله یابانکی فیش رائه منوط به او جانمایی در نمایشگاه قطعی ثبت نام  -

 با تجهیرات یا بدون تجهیزات می باشد. غرفه بر اساس متراژ درخواستی بهای

 شماره حسابهای بانکی شركت جهت واریز وجوه به شرح زیر است: -

 

 ملی ایران :بانک

 تایبرج آرم نام شعبه:

      کد شعبه:

 3003652600330 : جاری شماره حساب

                               IR شماره شبا:

. در صورت عدم ارائه موارد فوق در و خدمات مورد نمایش كاالهامحصوالت، بیمه نامه  ارائه تصویر -

موعد زمانی مقرر به ستاد برگزاری، برگزار كننده هیچ گونه تعهدی جهت واگذاری غرفه به متقاضیان 

 نخواهد داشت.

آخرین مهلت ثبت نام تعهدی جهت  پرداخت وجه بدون ارسال مدارک به ستاد برگزاری و یا بعد از -

نماید و كل وجه در صورت عدم امکان تخصیص غرفه به  تخصیص غرفه برای برگزار كننده ایجاد نمی

 متقاضی مسترد خواهد گردید.

باشد، لذا خواهشمند است هزینه اجاره  دریافت وجه نقد از مشاركت كنندگان به هیچ وجه امکان پذیر نمی -

 پرداخت گردد.شركت های بانکی حساب به بانکی و یا حواله یش واریزی فغرفه حتماً به صورت 

 در نمایشگاه به طریق زیر عمل خواهد شد:درصورت انصراف از حضور  -

 % وجه عودت خواهد شد.03معادل  یکماه قبل از برگزاری نمایشگاه تا( انصراف الف

 عودت نخواهد شد.هیچگونه وجهی  یکماه تا تاریخ برگزاری نمایشگاه( انصراف از ب

 

 



   ینادشرکت آینده اندیشان را 

 پنجمین نمایشگاه بین المللی 

 (1041کاغذ، مقوا، کارتن، فرآورده های سلولزی و ماشین آالت وابسته)
  

  
th

  international exhibition of Paper, 

Cardboard, Cellulose Products and related Machinery(PCCM    ) 
  

 

 

 88188348 – 88311681 :کستلف – 18واحد  – 480پالک  –خیابان ظفر شرقی –بلوار آفریقا -آدرس: تهران 

  WWW.AYANDEHANDISHAN.IRسایت:   48844444418شماره همراه و شبکه های اجتماعی: 

 لف به شرح زیر است:تجداول خسارات وارده و هزینه های آن به تفکیک بخشهای مخ

: در شرایطی که هر یک از موارد تخلف از مقررات طراحی و غرفه آرایی موجب اختالل در ایمنی 1تبصره

مشارکت کننده به غرف گردد عالوه بر الزام مهندس پیمانکار غرفه ساز و پیمانکار غرفه سازی منتخب 

 جمع آوری موضوع تخلف و اصالح آن، خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد.

 

:تمامی جرایم جدول فوق، نافی مسئولیت مهندسین و پیمانکاران غرفه سازی نبوده و مسئولیت 2تبصره

:در 3د.تبصرهعواقب امر و پاسخ گویی در مراجع ذیصالح قانونی بر عهده پیمانکار غرفه سازی خواهد بو

صورت وقوع هر کدام از موارد تخلف فوق عالوه بر هزینه های خسارت قید شده در جداول مربوطه 

 پرداخت کلیه خسارات وارده به برگزارکننده ناشی از مورد تخلف بعهده پیمانکار غرفه ساز می باشد.
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 تخلف از مقررات غرفه آراییجدول خسارات 
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 وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش ساختمانجدول هزینه و خسارات 
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 جدول هزینه و خسارات وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش تاسیسات الکتریکی 
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) بدیهی است درصورت  می باشد. 04/12/0410حداكثر تا تاریخ نمایشگاه: در آخرین مهلت ثبت نام  -

ظرفیت سالنهای تحت پوشش پیش از تاریخ فوق برگزار كننده از پذیرش درخواستهای جدید معذور تکمیل 

 خواهد بود.(

واریز بندی ارائه شده طبق اولویت ثبت نام و نبر اساس تقویم زمانقشه جانمائی های جانمائی:  اعالم نقشه  -

 خواهد بود. % وجه011

  08/14/0410 تاریخ: متر( 05)برای غرفه های باالی غرفهآخرین مهلت جهت اعالم خود ساز بودن   -

 08/14/0410  تاریخبا تجهیز:  هآخرین مهلت جهت اعالم غرف -

های اجرائی غرفه سازی جهت اخذ تأیید از مدیریت طراحی و غرفه آرائی  آخرین مهلت ارائه نقشه  -

نمایند(:  )مربوط به متقاضیانی كه رأساً غرفه سازی نموده و یا داخل غرفه از تزئینات ویژه استفاده می

 از پذیرش طرحهای اجرائی معذور خواهد بود( این شركت )پس از تاریخ ذكر شده  08/14/0410  تاریخ

دستورالعمل و تعهد غرفه  -0های خود ساز، فرم جهت اطالع كامل از مراحل اخذ مقررات غرفه  -

 سازی، جمع آوری و تخلیه را دقیقاً مطالعه فرمائید.

باشد و  می 22لغایت  03/8شركت ساعات كار جهت غرفه سازی از این با توجه به مقررات جاری 

ركت كنندگانی اشمپلمپ خواهدگردید. لذا از  20درب سالنها رأس ساعت   30/36/0030 تاریخدر 

گردد باتوجه به تاریخ تحویل سالنها و  نمایند، تقاضا می كه راساً غرفه سازی یا تزیین غرفه می

منظور مانبندی ساعات یادشده برنامه ریزی نموده و از قبل تمهیدات الزم را در خصوص برنامه ز

 این  . بدیهی است عدم رعایت برنامه زمانبندی و ایجاد هر گونه خسارت جانبی براینمایند

 باشد. شركت بعهده مشاركت كننده متخلف می
 
تحویل غرفه به مشاركت كنندگانی كه خود غرفه سازی می نمایند و یا نیاز به ماشین آالت سنگین -

  28/14/0410 و لیفتراک دارند:

 تاریخ شنبهروز  21: تا ساعت های خودساز آخرین مهلت جهت پایان عملیات ساخت و ساز غرفه -

سازی در زمان مقرر مبلغ تضمین حسن انجام كار و هزینه جمع آوری  در صورت عدم اتمام غرفه) 10/15/0410

 تجهیزات غرفه سازی بابت خسارت دیركرد دریافت خواهد شد.(

  تاریخ شنبهصبح  8از ساعت  :هاچیدمان كاال و شروع غرفه آرایی و ی باتجهیزتحویل غرفه ها -

10/15/0410 

تاریخ های مهمزمانبندی و   
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  تاریخ شنبه 21ساعت  غرفه های باتجهیز و خودساز: آخرین مهلت چیدمان و غرفه آرایی -

10/15/0410 

های سالن در غرفه الزامی ها تا بسته شدن در ل چیدمان غرفهنکته مهم: حضور نماینده شركت درطو

این شركت در زمان چیدمان و جمع آوری غرفه  كننده  ركتاشماست در صورت عدم حضور نماینده 

 مسئولیتی در قبال مفقود شدن كاالها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت.

 به بعد 28/14/0410 تاریخ تحویل كارتهای شناسائی: -

 )ساعت دقیق آن متعاقبا اعالم خواهد شد(  12/15/0410 شنبه یشروز  افتتاح رسمی نمایشگاه: -

 صبح  21/8 ساعات كار نمایشگاه برای غرفه داران:-

 بعداز ظهر 3صبح لغایت  01 :برای بازدید كنندگان نمایشگاهكار ساعات  -

 شنبهپنج  :از محوطه نمایشگاه خروج كاال و سازخودجمع آوری و تخلیه تجهیزات غرفه  -

 )ساعت دقیق آن متعاقبا اعالم خواهد شد(  13/15/0410

ها پس  ركت كنندگان ملزم به خروج كاالهای خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوری كامل غرفهاشم -

 باشند. از خاتمه نمایشگاه بر اساس برنامه و ساعات اعالم شده از سوی برگزار كننده می

سالنها تا جمع آوری كامل در غرفه  ن دراز زمان باز شدكننده ركت اشمنکته مهم: حضور نماینده 

 الزامی است.

 شنبه پنج روز 22ساعت باید بطور كامل حداكثر تا  تجهیزات غرفه سازی و ضایعات باقیمانده

 محوطه نمایشگاه خارج گردد.سالن و  از  13/15/0410
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 کنندگان در کتاب ویژه نمایشگاه رکتاشمفرم درج اطالعات 

 

  :Company Name نام شرکت:

 :Tel تلفن:

 :Fax دورنگار:

 :Email ایمیل:

 :Web وب سایت:

 آدرس:

 

Address:  

 

 

 :Manager’s Name نام مدیرعامل:

  :Product زمینه فعالیت:

 

 نمایید در قسمت زمینه فعالیت جهت درج دركتاب ویژه  شرح كاال یا خدماتی را كه در نمایشگاه ارائه می

 كلمه( درجدول فوق مرقوم فرمایید. 21)هر یش حداكثر  دو زبان فارسی و انگلیس نمایشگاه به

 های خارجی، این فرم بطور جداگانه برای هر شركت تکمیل گردد. در صورت دارا بودن نمایندگی از شركت 
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 "نام شرکت در سردر غرفه های پیش ساخته )با تجهیزات( عیناً به صورت جدول زیر درج خواهد شد"

 نام شرکت به فارسی: ................................................................................................

                        

 

COMPANY NAME: ......................................................... 

                        

  ثبت نام  1رکت کننده قید شده در فرم اشمدر صورت عدم تکمیل جدول فوق در زمان ثبت نام، نام موسسه

جهت سر در غرفه پیش ساخته درج خواهد گردید و برگزار کننده مسئولیتی در خصوص تغییر نام درج شده 

 سر در غرفه نخواهد داشت.

 

پس از مطالعه .......... ....................... مدیر عامل شرکت .............................................اینجانب ......................  

کامل مقررات نمایشگاه فوق نسبت به تکمیل نام سردر غرفه )با تجهیزات( و فرم درج مشخصات این شرکت 

 تأیید می نمایم.در کتاب ویژه نمایشگاه مذکور اقدام نموده و صحت مطالب مندرج درجدول فوق را 
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 درخواست کارت شناسائی
 

جهت افزایش ضریب حفاظت فیزیکی در ساعت اولیه بازگشایی سالنها و جلوگیری از تردد افراد غیر مسئول 

صدورکارت شناسایی براساس تعرفه  ها نسبت به در داخل سالنها و سهولت تردد مسئولین و متصدیان غرفه

شود. بدیهی است در طول مدت  های کارت شناسائی و پارکینگ اقدام می مندرج در بند شرایط و تعرفه

نمایشگاه خصوصاً قبل و بعد از ساعات بازدید از ورود افراد فاقد کارت شناسائی به داخل سالنها ممانعت به 

پشت  3×4یک قطعه عکس  بت نام نسبت به تکمیل فرم ذیل و ارائهآید. لذا مقتضی است همزمان با ث عمل می

 ) نام، نام خانوادگی، نام شرکت( به ازاء هر شخص اقدام نمائید. نویس شده

 رکت کننده: .......................................................................... نام و سمت متقاضیاشمنام 

تایپ شده و ............................................. متراژ غرفه درخواستی: ...................................... لطفاً اسامی درجدول 

یا بصورت کامالً خوانا نوشته شود. خواهشمند است درخصوص اعالم نام پرسنل غرفه هنگام تحویل فرم به 

تعویض نام افراد جهت صدور کارت شناسائی پس از تحویل فرم به ستاد ستاد دقت کافی مبذول دارند. 

 باشد.  برگزاری مقدور نمی

 

ردی

 ف
 نام

نام 

 خانوادگی

سمت در 

 غرفه
 نام ردیف کدملی

نام 

 خانوادگی

سمت در 

 غرفه
 کدملی

1     3     

4     1     

6     8     

0     8     

8     14     
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 تعداد کارت پارکینگ تحویلی به هر غرفه براساس متراژ شناسائی تحویلی به هر غرفه براساس متراژتعداد کارت 

 حداکثر تعداد کارت تحویلی متراژ غرفه تعداد کارت تحویلی متراژ غرفه

 کارت 1 متر مربع 40تا  کارت 6 متر مربع 40تا 

 کارت 4 متر مربع 84تا  48 کارت 8 متر مربع 84تا  48

 کارت 6 متر به باال 81از  کارت 1 متر مربع 14تا  81

 

  اضافه خواهد شد. مترمربع، یک کارت شناسائی 27در ازای هر مترمربع به باال نیز  07از متراژ 

  به  تعهد رعایت موازین شرعی و اخالقی و موارد امنیتی، حفاظتی -8تحویل کارتهای شناسائی بدون ارائه فرم

باشد و کلیه مشارکت کنندگان و پرسنل مستقر در غرفه ملزم به  وجه امکان پذیر نمی کنندگان به هیچ رکتاشم

 باشند. رعایت موارد دستورالعملهای آن می

 گردد. محل پارک اتومبیلها بر اساس کارتهای پارکینگ صادره از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها معین می 

  شود. غرفه تعیین و تحویل میتعداد کارتهای شناسائی و پارکینگ براساس متراژ 

 دار در طول  با توجه به مقررات و دستورالعملهای شرکت سهامی نمایشگاهها استفاده از کارت شناسایی عکس

                                                                                   باشد. نمایشگاه الزامی است و قابل واگذاری به غیر نمی

 

 امضاء و مهر شرکت                                تاریخ
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 دستورالعمل و تعهد غرفه سازی، جمع آوری و تخلیه

نمایند و مایل هستند  این فرم ویژه مشارکت کنندگانی است که از سیستم پیش ساخته برگزار کننده استفاده نمی

. الزم است این فرم پس از غرفه از تزئینات ویژه استفاده نمایندراساً غرفه سازی نمایند یا در نظر دارند داخل 

سازی/ مشارکت  مطالعه دقیق مهر و امضاء شده به همراه سایر مدارک قید شده دربند الف توسط پیمانکار غرفه

به  جهت اخذ تایید مجوز غرفه سازی به برگزار کننده ارائه گردد و با توجه 18/40/1041کننده حداکثر تا تاریخ 

تاریخ سالنها و ساعات یاد شده برنامه ریزی نموده و از قبل تمهیدات الزم را درخصوص برنامه زمانبندی درنظر 

گیرند. بدیهی است عدم رعایت برنامه زمان بندی و ایجاد هر گونه خسارت جنبی برای برگزارکننده و شرکت 

 باشد. سهامی نمایشگاهها بعهده مشارکت کننده متخلف می

برگزار کننده در پذیرش یا رد صالحیت اجرایی پیمانکاران غرفه سازی مجاز می باشد و از ادامه فعالیت * 

پیمانکاران غرفه سازی و شرکتهایی که قوانین و مقررات جاری شرکت سهامی نمایشگاهها و مفاد مندرج 

ند، جداً جلوگیری بعمل دردو صفحه این دستورالعمل را رعایت ننمایند و از تعهدات خود تخلف بعمل آور

خواهد آمد و درصورت ایراد خسارت مالی کلیه مسئولیتها و عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار متخلف 

 باشد و نسبت به اخذ آن اقدام الزم بعمل خواهد آمد. می

 مدارک الزم جهت اخذ مجوز غرفه سازی: -الف

 "مشارکت کننده"معرفی نامه کتبی از شرکت  -1

 گذاری شده در دو نسخه ) پالن،نما و پرسپکتیو( با قید مصالح مجاز مورد استفاده جرایی اندازهنقشه های ا -4

ضمانت حسن انجام کار وجمع آوری تجهیزات غرفه سازی )پایان بموقع غرفه  تضمین معتبر و مکفی جهت -6

کننده مسترد  مشارکتبه توسط این شرکت  سازی، عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع، تخلیه به موقع( که

 خواهد شد. 

نمایند با اخذ تأیید ازمدیریت طراحی و  غرفه سازی می رأساًرکت کنندگانی که اشمچنانچه غرفه سازی توسط  -0

موجود در مجموعه قوانین و  141تکمیل فرمهای شماره رکت کننده ملزم به اشمی پذیرد و مانجام غرفه آرائی 

 مقررات طراحی و غرفه آرایی می باشد.

( که هنگام ارائه موارد فوق توسط برگزارکننده جهت معرفی به مدیریت طراحی 111سازی )الف ویژه غرفه فرم -8

 المللی ج.ا.ا. تکمیل و ارائه خواهد شد. و غرفه آرائی شرکت سهامی نمایشگاههای بین

 11/74/1471 تا قبل از تاریخرکت کننده موظف است با دردست داشتن مدارک فوق اشم /پیمانکار غرفه سازی -

شرکت سهامی نمایشگاهها و اخذ  آرائی به برگزارکننده جهت معرفی و ارسال طرحها به مدیریت طراحی و غرفه
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از پذیرش طرحهایی که پس از این تاریخ ارائه شود جداً معذور این شرکت تأیید از آن مدیریت، مراجعه نماید. 

 باشد. می

باشد و پیمانکاران  مجوز ساخت به داخل محوطه نمایشگاه ممکن میسازی فقط با  ورود وسایل و تجهیزات غرفه -

 پس از ارائه مدارک الزم و طی مراحل اداری، مجوز جداگانه دریافت نمایند در برای هر غرفهسازی موظفند  غرفه

ه غیر اینصورت از ادامه انجام کار ممانعت بعمل خواهد آمد. بدیهی است کلیه خسارات ناشی از این امر بعهد

 باشد.            رکت کننده میاشم

رکت کننده موظف به اجرای غرفه سازی بر اساس طرح تأیید شده توسط مدیریت اشمسازی/  پیمانکار غرفه -

 باشد. طراحی و غرفه آرائی بوده و انجام تغییرات دراجرای طرح مجاز نمی

باشد  به بعد می 48/40/1041نمایند از تاریخ  رکت کنندگانی که خود اقدام به غرفه سازی میاشمبه  غرفهتحویل  -

 باشد. می 44لغایت   64/8ساعات کار جهت غرفه سازی از این شرکت و با توجه به مقررات 

ژکتورهای سقفی ، استفاده از پروپرچم، بنر و پوستر از سقف سالنهاآویزان نمودن هر گونه سازه و مواردی از قبیل  -

و اتصال هر گونه نشانه تبلیغاتی به اجزای سالن بر اساس مقررات و دستورالعملهای شرکت سهامی نمایشگاهها کالً 

 ممنوع است.

 .امور اجرائی -ب

عملیات ساخت و ساز باید درخارج از محوطه نمایشگاه انجام شده، امور اجرایی درمحوطه نمایشگاه فقط به  -1

 صورت گیرد.شکل مونتاژ 

ها باید کامالً  رکت کنندگان مجاز به ورود مصالح ساختمانی جهت غرفه سازی نبوده و ساخت و ساز غرفهاشم -4

 به صورت مونتاژ صورت گیرد. 

وارد نمودن قطعات نئوپان به صورت برش نخورده به محوطه نمایشگاه و سالنهای تحت پوشش اکیداً ممنوع  -6

 باشد. می

اده از دستگاه جوشکاری، برش سنگ و اره فلز درمحوطه نمایشگاه و سالنها اکیداً ممنوع است و ورود و استف -0

 قطعات فلزی باید با پیچ و مهره مونتاژ شوند.

 ورود و استفاده از دستگاه های چند کاره و میز نجاری درمحوطه نمایشگاه و سالنها اکیداً ممنوع است. -8

ضای غرفه تخصیص داده شده جهت انجام عملیات اجرایی استفاده نماید و پیمانکار موظف است فقط از ف -3 

 استفاده از فضای راهروها جهت تخلیه تجهیزات و لوازم ممنوع است.

 د.نباش می HSEطبق دستورالعملهای  پیمانکار موظف به رعایت اصول ایمنی محیط کار مشارکت کننده و  -1



   ینادشرکت آینده اندیشان را 

 پنجمین نمایشگاه بین المللی 

 (1041کاغذ، مقوا، کارتن، فرآورده های سلولزی و ماشین آالت وابسته)
  

  
th

  international exhibition of Paper, 

Cardboard, Cellulose Products and related Machinery(PCCM    ) 
  

 

 

 88188348 – 88311681 :کستلف – 18واحد  – 480پالک  –خیابان ظفر شرقی –بلوار آفریقا -آدرس: تهران 

  WWW.AYANDEHANDISHAN.IRسایت:   48844444418شماره همراه و شبکه های اجتماعی: 

ق با در دست داشتن فرم برق ویژه زمان غرفه سازی تأیید شده توسط پیمانکارموظف است جهت استفاده از بر -8

 برگزار کننده، به مدیریت ساختمان و تأسیسات شرکت سهامی نمایشگاهها مراجعه نماید.

 باشد. داشتن کابل برق و تابلو برق کارگاهی استاندارد به منظور استفاده از برق درحین ساخت و ساز الزم می -8

راجرای برق رسانی به غرفه ملزم به رعایت تمام ضوابط فنی و اصول ایمنی و استفاده از لوازم پیمانکار د -14

باشد. در صورت عدم  المللی می استاندارد بر اساس ضوابط و دستورالعملهای شرکت سهامی نمایشگاههای بین

کلیه مسئولیتهای ناشی از آن به رعایت موارد یاد شده از ادامه کار پیمانکار متخلف جلوگیری به عمل خواهد آمد و 

 باشد. عهده پیمانکار می

 های جانبی باید به صورت کامل رنگ آمیزی گردد. ها مشرف به غرفه دیوارهای پشت غرفه -11

حضور نماینده مسئول ساخت غرفه با دردست داشتن یک کپی از مجوز تأیید شده ساخت غرفه درطول مدت  -14

 است. اجرای غرفه سازی درمحل الزامی

خاتمه یافته باشد. در صورت عدم اتمام غرفه سازی  41/48/1041 تاریخ 44عملیات اجرایی باید تا ساعت  -16

درزمان مقرر ضمانت حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی بابت خسارت دیرکرد دریافت خواهد 

 شد.

 .شددر سالنها پلمپ خواهد  41/48/1041 تاریخ 41ساعت  شنبه در روز -10

 جمع آوری غرفه ها: -ج

روز پس از نمایشگاه حمل شود استرداد  یکتجهیزات غرفه سازی و ضایعات باقی مانده باید به طور کامل حداکثر 

تخلیه به  -عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع -ضمانت حسن انجام کار و جمع آوری )پایان به موقع غرفه سازی

و با شرکت این با تأیید به جمع آوری و خروج کامل ضایعات از محوطه نمایشگاه درمدت مقرر و موقع( منوط 

 باشد. ارائه فرم مربوطه می

 

تعهد  1ضمن اطالع و پذیرش کلیه قوانین و دستورالعملهای شرکت سهامی نمایشگاهها و موارد مندرج در فرم 

.................................. پیمانکار  ...................... نماینده شرکتغرفه سازی، جمع آوری و تخلیه اینجانب ............

رعایت كلیه نکات را متعهد  سازی شركت .................................. سالن شماره ............. فضای باز .................................. غرفه

 گردم. می

 

 شركت:مهر و امضاء  تاریخ :
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 )درصورت استفاده از ماسین آالت(فرم درخواست انشعاب برق

 مدیریت امور ساختمان و تاسیسات

احتراماًًٌ ، خواهشمند است با توجه به نیاز این شركت .........................................جهت مشاركت در نمایشگاه/ انجام 

 .... و یا محوطه .................. به: انشعاب برق ....... فاز .......... قدرت درخواستی)دیماند(..در سالنكار ...............................

 دستور مقتضی فرمایید. این شركت متعهد می گردد موارد ذیل را انجام دهد:

كلیه تجهیزات الکتریکی مورد نیاز شرح فعالیت خود را تا محل انشعاب اصلی واگذاری شده با رعایت  -0

 استانداردهای جاری كشور تامین نماید.

    كلیه فرمهای مصوب را پس از تحویل زمین به دفتر مدیریت ساختمان و تاسیسات تحویل و مسئول برق -2

تام االختیار خود را به صورت مکتوب قبل از تحویل سالنها معرفی و كلیه موارد تحت قرارداد را تا مرحله تسویه 

 حساب عهده دار باشد.

گردم  ....... متعهد می..................................................... نماینده تام االختیار شركت.............................................. اینجانب

ختمان ضمن معرفی پیمانکار...................... كلیه مسئولیت رعایت ضوابط فنی، اصول ایمنی)مطابق مقررات ملی سا

ایران( مسئولیت های قانونی استفاده از لوازم مورد تایید استانداردهای جاری كشور را رعایت نموده و تمامی 

باشم، در غیر این صورت  مسئولیت های مدنی، حقوقی، و قانونی ناشی از عدم اجرای صحیح را عهده دار می

 باشد. برق مختار میمدیریت ساختمان و تاسیسات در عدم واگذاری انشعاب درخواستی 

 نام و نام خانوادگی مسئول یا مسولین برق:                                            تایید و امضاء مشاركت كننده:

 :ستاد برگزاری تایید و امضاء                                                                                                 

 درس/تلفن ضروری:آ

 نام و نام خانوادگی نماینده تام االختیار:

 آدرس/ تلفن ضروری:

 مسئول اداره برق شركت لطفاً  بررسی و اقدام فرمایید.                                      

 مدیر امور ساختمان و تاسیسات                                                                                               
 

 از اداره برق به پیمانکار راهبر برق فشار ضعیف/ قوی لطفاً بر اساس شرح فوق الذكر اقدام نمایید.

 مسئول اداره برق نمایشگاه                                                                                                 
 

 

 اقدام كننده شركت راهبر                                                            تحویل گیرنده مشاركت كننده     

نمایشگاه، تخصیص انشعاب آب فقط جهت با توجه به عدم امکان تخصیص انشعاب آب در همه سالنهای  -

 مصارف صنعتی و درصورت وجود امکانات درسالن مقدور خواهد بود.



   ینادشرکت آینده اندیشان را 

 پنجمین نمایشگاه بین المللی 

 (1041کاغذ، مقوا، کارتن، فرآورده های سلولزی و ماشین آالت وابسته)
  

  
th

  international exhibition of Paper, 

Cardboard, Cellulose Products and related Machinery(PCCM    ) 
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