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 با ما در اوج بمانید 

اهتان هستیم.در قلب تپنده صنعت دام و طیور ایران همر  

 شیراز  - مشهد – اصفهان
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 ز یمشارکت کننده عز

 و احترام؛ باسالم 

به استحضار برساند، شرکت برساز رو  باعث  یهاشگاهی نما  ی از برگزار کنندگان اصل  یکی پارس    دادیافتخار است 

و    تیریمد   ندیدر فرآ  د ی جد   یهاکیتکنو    هاروشکه موفق شده با استفاده از    باشدیمدر سطح کشور    یتخصص

 . دینما فایکشور ا یشگاهیدر صنعت نما ینقش موثر ،یتخصص یهاشگاهینما یبرگزار

،  یچاپ و بسته بند   ،ییغذا  عیصنا  ،یکشاورز  ور،یصنعت دام و ط  یهاحوزهدر    یتخصص  یهاشگاهینما  یبرگزار

شرکت    نیا  یهاتیفعالکشور از جمله    یشگاهیدر مراکز مهم و معتبر نما  یو پزشک  یصنعت ساختمان، هتل دار

 تاکنون بوده است. 

آلمان ط   Messe Dusseldorfو    IFWexpoو    fairConsult  یهاشرکتبا    یهمکار   ها سال  ن یا  یکشور 

و  خارجی  متخصص    دکنندگانی ، شاهد حضور بازدهاشگاهینما  یو کم   یفیسطح ک  شیموجب شده عالوه بر افزا

 . م یباش  هاشگاهی نمادر  ین الملل یب یهامجموعه

  ده ی پوش   یخانوار، سالمت و بهداشت و اقتصاد بر کس   یو سهم آن در سبد غذا  وریدام و ط  عیصنا  تیاهم  امروزه

است    ی هیاما بد ؛  راستا برداشته است  نیدر ا  ی مهم و بزرگ  یهاگام  رانیا  وریو خوشبختانه صنعت دام و ط  ست ین

 یهاتیقابلو    هایتوانمند   یریو به کارگ  سبمنـا  یهارساختیز  جادیو ا  یو علم   نینو  تیریکه با استفاده از مد 

در    شیاز پ  شیب  توانیم  یصنعت  یهاروشمحصوالت مربوطه به    عیو توز  ینگهدار  د،ی تول  یهانهیزمموجود در  

 بود.  شتازی پ یو صادرات  ی الملل نیب یهاعرصهصنعت موفق و در  نیا

در    یتخصص  یهاشگاهینما  یبرگزار  تیو دستاوردها، اهم  هایتکنولوژ  نیدتری با جد   ییصنعت و آشنا  نیا  تیاهم

صنعت    نیا  ستهی درخور و شا  یهاشگاهینمامهم، تالش داشته    نیشرکت با درک ا نی. ادهد یم  شیحوزه را افزا  نیا

 . دیصنعت برگزار نما نیمهم ا یاز قطب ها یکیگذشته در مشهد به عنوان  یهاسال  یرا ط

بین المللی صنعت دام، طیور    یهاشگاهینما  ملی  شبکه  در  مهم را  دادیرو  نیا  یبرگزار  1401که سال    میخرسند 

و    رانیمنحصر به فرد در ا  یهایژگیوبا    شیراز  -مشهد-اصفهانقطب های این صنعت در    ن یترمهمآبزیان در  

 بین المللی در حوزه اطالع رسانی، بازدید کننده و هیات های تجاری داشته باشیم.  یاستانداردهاارائه 

 



÷ 

موج   با سپری شدن  با مشارکت حداکثری    ششمو    پنجمامروز  و  - بازرگانی-تولیدی    یهاشرکتکرونا  خدماتی 

دیگر   محصوالت  بین  کشورهانمایندگان  نمایشگاه  نوزدهمین  سطح  باالترین  دام،  در  و    انیآبز  ،وریط  المللی 

آبزیان مشهد   اصفهان  دامپزشکی و  دام، طیور  المللی  بین  نمایشگاه  شانزدهمین  به طور    و  که  برگزار نمودیم  را 

 . میکنیمخالصه گزارش ذیل را خدمتتان عرض 

ت گذش و دامپزشکی اصفهان انیآبز ،وری ط دام،بین المللی نوزدهمین دوره برگزاری نمایشگاه آنچه در  

 متر مربع  ۲۲000 یمتراژ برگزار •

 مربع  متر  9500 ی واگذار دیمتراژ مف •

 یخارج یهاشرکت ندگانیو نما یخدمات ،یبازرگان ،یدیشرکت تول  1۷0تعداد مشارکت کنندگان  •

 نفر  ۸00هزار و  1۷از  شیب :شگاهینما دکنندگانیبازد تعداد  •

 تایه ۶ :یخارج یها تایه تعداد •

 نفر 19۶ :یخارج دکنندگانیبازد تعداد •

 ت ایه ۲ :یرسم یها تایتعداد ه •

 ی ا قهیدق 1۲0 کارگاه 14  :یو علم یآموزش هاکارگاه تعداد  •

 نفر  950 :یبه صورت حضور هاکارگاه تعداد افراد شرکت کننده در   •

 نفر  ۲400 :ناریافراد به صورت وب تعداد •

ایران و عراق و حضور مقامات عالی رتبه    یهانامهامضاء تفاهم   • بین وزاری کشاورزی  وزیر محترم  "مشترک 

در   "  یالخفاججناب آقای دکتر کریم  "کشاورزی و چهار تن از معاونین ایشان و حضور وزیر کشاورزی عراق

تعداد    رأس به  عراق  شناس  سر  تجار  و  مدیران  معاونین،  اقلی  60هیات  آب  و  کشارزی  محترم  وزیر  و  م  تن 

 نفر 75تعداد  ه و تجار سرشناس ب ران یمد هیات معاونین، رأسدر   " یطالبانسرکار خانم بگرد "کردستان عراق

حضور نحوه  کردستان عراق و    میدر اقل  یالملل  نیب  یهای گذاره یدر حوزه سرما  یالملل  نیب  سه نشست  یبرگزار •

کردستان   میو آب اقل  یکشاورزریو وز  یدکتر الخفاج  یعراق جناب آقا  یکشاورز  ری عرب با وز  هیدر بازار اتحاد

 ی و سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان ایرانی عراق سرکار خانم طالبان

 کشور یمجموعه دامپرور  نیتربزرگ مجموعه فکااز دیبازد •

 پگاه اتیاز مجموعه شرکت لبن دیبازد •

 سبزدشت  یآالت کشاورز نیماش دیتول شرکتبازدید از  •

 استان اصفهان   یشهرک صنعت سهبازدید از  •

 برگزاری نشست با اعضای اتاق بازرگانی و کشاورزی اصفهان •
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ت گذشمشهد  انیآبز ،وریط  شانزدهمین دوره برگزاری نمایشگاه بین المللی دام،در آنچه   

 متر مربع  ۲۲000 یمتراژ برگزار •

 مربع  متر  ۸500 ی واگذار دیمتراژ مف •

 یخارج یهاشرکت ندگانیو نما یخدمات ،یبازرگان ،یدیشرکت تول  140تعداد مشارکت کنندگان  •

 نفر  ۶00هزار و  15از  شیب :شگاهینما دکنندگانیبازد تعداد  •

 تایه 4 :یخارج یها تایه تعداد •

 نفر  ۸5 :یخارج دکنندگانیبازد تعداد •

 ت ایه 1 :یرسم یها تایتعداد ه •

 ی اقهیدق 90 کارگاه ۶ :یو علم یآموزش هاکارگاه تعداد  •

 نفر  ۲50 :یبه صورت حضور هاکارگاه تعداد افراد شرکت کننده در   •

 نفر  1300 :ناریافراد به صورت وب تعداد •

  شیراز و صنایع وابسته   آبزیان طیور، با توجه به برنامه ریزی های انجام شده شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،

با توجه  که  کویتو  عراقرا با رویکرد تجارت با حوزه کشورهای حاشیه خلیج فارس بخصوص عمان و بازار بزرگ 

این صنعت   برگزاری نمایشگاه  سالیان اخیر با توجه به رابطهبه عدم    جنوب غرب تولیدی    یواحدهانزدیک    در 

که سیاست سال   اند ماندهاین بازار بین المللی و صادراتی خوب؛ جا تولید کننده در مرکز ایران  یهاشرکت، کشور

و جنوب    تولیدی و خدماتی مرکز  یهاشرکتجذب    ؛بر این است که سهم قابل توجهی از صادرات به بازار  1401

 ایران شود. غرب 

دام و    یتخصص  شگاهیصنعت داشته و نما  نیدر ا  ریاخ  یهاسال  یکه ط  ییپارس با تالشها  دادیبرساز رو  شرکت

کنندگان    د یرا به فعاالن و تول  د ینو  نیباال برگزار نموده، ا  یالملل  نیب  یاستانداردهابا  اصفهان  را در مشهد و    وریط

ضمن    میبتوان  د و شیرازمشه،  اصفهان  انیآبزو    ور یط  دام،   ی تخصص  یهاشگاهینما  نیشبکه ب  جادیکه با ا  دهدیم

مشارکت  راستا شما    نیدر ا  ،یشگاهیمناسب نما  یهایگذار   استیو اتخاذ س   ح یصح  یو زمان بند   یکپارچگی  جادیا

 . م یشده برسان  نییتع شیرا به اهداف از پکننده محترم 

 

 

 ی رانیحامد ا
 پارس  دادیشرکت برساز رو رعاملیمد 

 ان یو آبز وریط  صنعت دام، یتخصص یهاشگاهینماکننده   برگزار
 و شیراز  مشهد ، اصفهان
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 مشارکت کننده محترم
 کامل تکمیل نمایید. درصورت تمایل به حضور در نمایشگاه فوق اطالعات زیر را بصورت 

 اطالعات مشارکت کننده:

 نام کامل شرکت: نام مدیر عامل: 

 فعالیت / محصوالت قابل عرضه: کد اقتصادی:

 شماره ثبت:  شناسه ملی: کد پستی:

 تلفن:  نمابر:  ایمیل:

 وب سایت:  آدرس:

 رابط: اطالعات 

 سمت:  نام رابط: همراه:                               ایمیل: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع غرفه 
 تعرفه

 ال(یرمربع )متر  یک
 متراژ درخواستی 

  4.500.000 داخل سالن و خدمات نمایشگاهی    VIP یفضا

  4.000.000 داخل سالن   فضا و خدمات نمایشگاهی در

  2.850.000 فضای باز  فضا و خدمات نمایشگاهی در

       www.ipelshow.ir                     info@ipelshow.ir                      ipelshow 

 

 (اسپیس فریماستاندارد )تجهیزات غرفه     

 ریال 700.000متر مربع 

 ،رقـپریز ب، اییـروشن، اطراف دهـدا کننـجشامل: 

 شیشه اییک میز ،بصورت سراسری کتیبه نام شرکت 

 متر مربع 18به ازای هر  ،موکت چرمی، دو صندلی و 

 

داخل   ❖  در  نمایشگاه  در  فضا  و    متر  18سالن  حداقل  فضای  مربع  مربع    36باز  در  متر 
 .باشدیم

غرفه سازی   ❖ غرفه سازی    ریال  300.000مبلغ  در صورت  مجوز  ازای هر متر مربع  در  به 
 . گرددیملحاظ صورت حساب 

 

 

سه    حداکثر  VIPبصورت فضای  مشارکت کننده محترم در صورت مشارکت   ❖
نام اولیه،   ثبت  بعد از  قابل ارائه در  کاالهاروز کاری  یا خدمات  ، محصوالت و 

ابعاد   در  کننده  بازدید  بلیط  طراحی  همراه  به  متر    17* 8.5نمایشگاه  سانتی 
 واتساپ نموده.  09018296258را به شماره  300dpiمربع با کیفیت 

 

 

 ریال  1.600.000 هر متر مربع یامه یخچادر تجهیزات     

 ریال  1.000.000 دار هر متر مربع چادر شیب تجهیزات    

 کتیبه نام شرکت یک میز و دو صندلی ، پریز برق ،یی روشنا  شامل:

 و   4* 3و  5* 5نمایشگاهی  یامه یخ  یچادرهار؛  چادبه ازای هر  

 است.  قابل انتخابمتر  10شیب دار در عرض    یچادرها 

 
 3000داخلی  051-31519و  3000داخلی  021- 41074000: جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام 

 09120453018 جناب آقای شیبانی: شیراز(-مشهد-اصفهان ) رانیاو آبزیان  وریط صنعت دام، یهاشگاه ینماشبکه ملی مدیر پروژه 

نمایشگاه: یهاغرفه جدول تعرفه   

 

3000داخلی ( 021) 41074000تلفن:  16خیابان خوانساری، ساختمان فراز، طبقه چهارم، واحد و مفتح،  تهران: خیابان سمیه، بین بهار  

9داخلی  (051)  00031519 فکس: 186 پالک ،1سید مرتضی  ،23بلوار وکیل آباد  :مشهد  

 

 و شرایط  مقررات ،..................... تمامی قوانین........................................مدیر عامل / نماینده تام االختیار شرکت  اینجانب..................................

 مهر و امضاء                                        .باشمی مبا شرکت برساز رویداد پارس   و متعهد به اجرای مفاد قرار داداعالم شده را مطالعه  

 

 شعبه سجاد مشهد -بانک ملی  شیراز صنعت دام، طیور و آبزیان یهاشگاهینماشماره حساب 

 6037991899970655 شماره کارت: IR 95 0170 0000 0035 7100 7290 05  شماره شبا: 0357100729005 شماره حساب:

 

 رازـشی هـع وابستـو صنای آبزیان، ـوریط دام، مللیـنمایشگاه بین ال شانزدهمینفرم ثبت نام 
 1401 اردیبهشت 31لغایت  28

 

http://www.ipelshow.ir/
mailto:info@ipelshow.ir
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 مقررات عمومی حضور در نمایشگاه 
 :تعاریف 

عبارتست از شرکت نمایشگاههای بین المللی یا مجری برگزار کننده نمایشگاه که در قالب قراردادهای مشخص با شرکت نمایشگاه بین   ستاد برگزاری: 
 . ندینمای مالمللی اقدام به برگزاری نمایشگاه 

یر از محل نمایشگاههای استان با نظارت شرکت و رویدادهایی که در محل نمایشگاههای استان یا در هر محلی غ  هاجشنواره کلیه نمایشگاهها،    نمایشگاه:
 . گردد یمنمایشگاه بین المللی استان یا مجریان برگزار کننده نمایشگاه برگزار 

 دینمای م "نمایشگاه"هر شخص حقیقی یا حقوقی داخلی یا خارجی که در چارچوب این مقررات اقدام به درخواست جهت حضور در  متقاضی: 
ستاد برگزاری را کسب نموده   هیدییتأو مراحل ثبت نام را گذرانده و    م جهت حضور در نمایشگاه را کسبااضی که اهلیت الز: هر متقمشارکت کننده 

 . است

 . ندینمای مکلیه افرادی که به هر دلیل از نمایشگاه بازدید  بازدیدکننده:
 .در غرفه مشغول به فعالیت هستند(  فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکت کنندهنحو )اعم از پرسنل مشارکت کنندگان یا افرادی که به هر    غرفه دار: 

رمهای ا فحضور در هر نمایشگاه تابع شرایط و مقررات عمومی نمایشگاه و مقرارت اختصاصی هر نمایشگاه مندرج در سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر ی
 .باشدیممربوط 

( فارغ از نوع رابطه استخدامی با مشارکت کننده)کلیه مشارکت کنندگان، غرفه داران، غرفه سازان و پرسنل مرتبط با مشارکت کنندگان که به هر نحو   
ورت عدم رعایت هر یک از مفاد  در غرفه مشغول به فعالیت هستند موظف به اجرای مفاد شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه هستند. در ص

حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه  تواندی مستاد برگزاری  شرایط و مقررات عمومی و اختصاصی نمایشگاه
 . ایدغرفه و نیز ممانعت از حضور در سایر نمایشگاههای استان برای یک دوره نمایشگاهی اقدام نم یفضا %10معادل  

 هاغرفه ( مشخصات  1ماده 
مجهز به وسایل   که در صورت لزوم و درخواست مشارکت کننده برای اجرای سازه که در فرم ثبت نام اعالم گردیده؛  در سالن سرپوشیده  هاغرفه   1-1

جداکننده، کتیبه، صندلی، میز و روشنایی در حد معمول   یهاپانلاست و شامل    دینمای متبعیت    های عرف نمایشگاهیساخته که از استاندارد  پیش
 . باشدی منمایشگاهی 

 ( تحت ایمنی و اجرایی  مسائل)که باید با هماهنگی مدیر فنی نمایشگاه و با توجه به    باشدی م کنندگان    داخلی هر غرفه به عهده مشارکت  ناتییتز  ۲-1
 . انجام گردد ودشی مغ المقررات مشخص و مجزا که به مجریان غرفه سازی اب 

 . بدون اخذ مجوز کتبی ستاد برگزاری را ندارند  هاغرفهکنندگان حق هیچگونه تغییری در  شرکت 3-1

 اجاره غرفه نهی( هز 2ماده  
و اطالع   ادبودیلوح    ،دارغرفه   کارت  ،نظافت  داخلی )موکت،  یهاشگاهینمافضای خام نمایشگاهی و خدمات عرف  بهای هر متر مربع نمایشگاه شامل   1-۲

 . باشدیممیلیون ریال  سهرسانی شهری( به ازای هر متر مربع 

 .کنندگان تحویل خواهد شد تبصره: لوازم اضافی غرفه شامل خدمات فوق نبوده و بر اساس درخواست به شرکت

متر مربع   50برای متراژ باالی  اختصاصی چاپی    عدد بلیط  1000تعداد    پارس،  اضافه شرکت برساز رویدادعالوه بر خدمات    VIPداری گرید    یهاغرفه   ۲-۲

بابت خدمات فوق   به همراه یک عدد ویدئو اختصاصی دعوت به بازدید نمایشگاه به همراه گوینده   ردیگی معدد بلیط اختصاص    500و کمتر از آن   که 

 . گردد یمو لحاظ  محاسبه مشارکت کننده،پانصد هزار ریال در هزینه واگذاری 

 . گرددی م مالیات بر ارزش افزوده اضافه  9به جمع کل اجاره بها غرفه ارزی و ریالی، مبلغ %  3-۲

موظف است به ازای هر مترمربع مبلغ   کننده  مشارکت  پیرو دستورالعمل و مقررات، درخصوص نظارت و تعهد مسئولیت با برگزار کننده نمایشگاه،  4-۲

 الزم افزوده جهت صدور مجوز غرفه سازی به حساب اعالم شده در ستاد برگزاری واقع در نمایشگاه واریز نماید.ریال با احتساب مالیات ارزش  300.000

و مشارکت کننده موظف است به اطالع غرفه ساز مورد قرارداد خود برساند؛ در صورت عدم واریز   مشارکت کننده بودهبه ذکر است تعهد پرداخت با  

 . گرددینمجهیز آن تحویل وجه، فضا جهت ساخت و ساز و ت

 

 



÷ 

 

 نام  ( ثبت  3ماده 

مرتبط نسبت   الییمتقاضیان حضور در هر موضوع نمایشگاه برای ثبت نام باید از طریق سایت اختصاصی نمایشگاه مورد نظر و بر اساس گروه کا  1-3

 به ثبت نام و رزرو غرفه اقدام نمایند 

 ی ها درخواستدر پذیرش و یا رد  هاشگاهینمام آمادگی و ارسال فرم درخواست مشارکت، به منزله پذیرفته شدن در نمایشگاه نبوده و شرکت الاع ۲-3

 . رسیده اختیار تام دارد 

غرفه و یا واگذاری   کنندگان مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نیستند و هرگونه تغییر، تعویض  مشارکت  3-3

 . محل تعیین شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است

ثبت   کبرداری و یا مدار  عبارتند از: پروانه نشر، پروانه کسب، پروانه بهره   کمستند در خصوص نوع فعالیت الزامی است. این مدار  کمدار  ارائه  4-3
صنفی مرتبط،    یهاهیاتحادنامه از    بازرگانی، معرفی  -شتن قرارداد نمایندگی از شرکتهای تولیدی  شرکتهای بازرگانی و تجاری از مراجع قانونی مرتبط، دا

 . محصول از سازمان غذا و دارو  هیدییتأت تولیدی یا وارداتی، الهای محصو مستند پیرامون تائیدیه کمدار

نسبت به واگذاری غرفه به  هاشگاهی نمافقط در مهلت مقرر معتبر بوده و در صورت عدم واریز وجه در این زمان شرکت  هاسالنرزرو اولیه غرفه در  5-3

 . سایر متقاضیان اقدام خواهد نمود

ستاد برگزاری .  ردیگیمفنی، توسط ستاد برگزاری نمایشگاه انجام    مسائلان غرفه بر اساس اولویت زمانی ثبت نام و سایر  کخصیص و انتخاب مت  ۶-3

کننده  اجرایی و راهروها بر اساس شرایط خاص هر نمایشگاه اقدام نماید و مشارکت یهانقشه نمایشگاه مجاز است نسبت به تغییر محل و متراژ غرفه و 

متراژ نهایی محاسبه ، قیمت غرفه بر اساس تعرفه نمایشگاهی و  هاغرفه حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. در صورت تغییر متراژ  

 .خواهد شد

نسبت به تغییر   تواندیمان برگزاری نمایشگاه مقدور نباشد، ستاد برگزاری  کدر صورت بروز شرایط فورس ماژور و یا هر گونه شرایطی که عرفاً ام  ۷-3

موظف به ایفای تعهدات خود در زمان و   (نستاد برگزاری و مشارکت کنندگا) ان برگزاری نمایشگاه اقدام نماید. در چنین شرایطی طرفین  کزمان و م

هر نحو میسر نباشد، نمایشگاه لغو و مبالغ دریافتی از مشارکت کنندگان برگشت داده خواهد ه  ان جدید خواهند بود. چنانچه برگزاری نمایشگاه ب کم

 . شد

و کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لذا در   هاغرفهدر سردرب    ناًیععات مندرج در فرم درخواست مشارکت،  الکلیه اط  ۸-3
 .م گرددالاع کتباًصورت درخواست هرگونه تغییر، مراتب باید 

اقدام به ارسال مشخصات نمایند، هیچگونه   (روز پیش از زمان برگزاری نمایشگاه  15)کنندگانی که پس از مهلت تعیین شده    در خصوص مشارکت  9-3

 .باشدی نمعات در کتاب راهنمای ویژه نمایشگاه متوجه ستاد برگزاری اللیتی در زمینه درج اطمسئو

 .کندینمتبعیت  مستأجرقوانین و مقررات حاکم در نمایشگاهها، از قوانین بین مالک و   10-3

شرایط نحوه قیمت گذاری اقدام  قوانین نمایشگاه،  پرداخت هزینه و مطالعه کامل    ،مشارکت کننده با رضایت کامل در خصوص دریافت خدمات  11-3

و ابزیان   وریط  دام،  یهاشگاه ینماشبکه ملی  تکمیلی  خدمات    یهانهیهزو    د ینمایمسلب  اعتراض در این خصوص را    حق  به اخذ غرفه نموده است و

 .باشدی نممراکز نمایشگاهی ( در ارتباط با هزینه واگذاری غرفه در رازیش ،مشهد )اصفهان،

 پرداخت  طی( شرا 4ماده 

میل ثبت نام و رزرو نهایی آن نموده و کمبلغ هزینه اجاره غرفه جهت ت  از  %50ساعت اقدام به واریز    4۸متقاضیان موظفند حداکثر ظرف مدت    1-4

 . ند فیش واریزی را برای ستاد برگزاری ارسال نمای

هفته قبل از نمایشگاه مطابق تعرفه نمایشگاهی و خدمات درخواستی به حساب واریز و فیش آن ارسال گردد. در   چهارمبلغ کل قرارداد باید حداکثر  ۲-4

عادل  مه  ح، اخذ جریمالص ـعرفی به مراجع ذیـمیلی غرفه خاطی، عدم تحویل غرفه،  ـبت به تعطـنس  تواندی مصورت عدم اجرای این ماده، ستاد برگزاری 

 استان برای یک دوره نمایشگاهی اقدام نماید. همچنین ستاد برگزاری  یهاشگاهینماغرفه، فسخ یک جانبه و نیز ممانعت از حضور در سایر  یفضا 10%
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قید و شرط ضبط نموده   را بدون  اندننمودهار بوده و نسبت به تسویه حساب اقدام  کیلی بدهال و اموال آن دسته از مشارکت کنندگانی که به دالکا  تواندی م

 .و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید

 مشارکت کننده   ( انصراف 5ماده 

  50مانده  روز  40مانده به زمان برگزاری نمایشگاه، کل وجه دریافتی مسترد خواهد شد.   روز  50کننده تا  در صورت درخواست انصراف از طرف مشارکت

 .کننده عودت نخواهد شد پس از این تاریخ هیچگونه وجهی به مشارکت روز  30و  گرددی م درصد مسترد 

 اجرایی  ( موارد 6ماده 

. در صورت نیاز باشندی متا سقف میانگی هر متر مربع دومیلیون ریال  و صاعقه  سوزی، انفجار    ، تحت پوشش بیمه آتش هاغرفهنمایشگاه و   یهاسالن  1-۶ 

 . اقدام نمایند ماًیمستق دیستیبای م کنندگان  های نمایشگاهی، مشارکتالبه افزایش پوشش بیمه کا

و عرف صنعت نمایشگاهی برخورد    هقوانین مربوطمدیریت نمایشگاه در مقابل حوادث غیرمترقبه مسئولیتی نخواهد داشت و در این موارد طبق    ۲-۶ 

 .خواهد شد

 . می و حجاب کامل برای غرفه داران و بازدیدکنندگان الزامی است الق اسالرعایت شئونات و اخ 3-۶

رکت کننده درج  می ایران لطمه وارد سازد، در پرونده نمایشگاهی مشاالهرگونه عملی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به اعتبار جمهوری اس  4-۶

غرفه و نیز ممانعت   یفضا  %50حسب مورد نسبت به تعطیلی غرفه خاطی، معرفی به مراجع ذیصالح، اخذ جریمه معادل    تواندی مو ستاد برگزاری    گرددی م

 . دوره نمایشگاهی اقدام نماید  5از حضور در سایر نمایشگاههای استان برای 

های ارسالی یا عودتی، دقت و توجه کامل داشته باشند. در صورت وقوع هرگونه پیشامدی تمام مسئولیت المشارکت کنندگان باید در تهیه لیست کا  5-۶ 

 .و عواقب ناشی از آن متوجه مشارکت کننده خواهد بود

غرفه داران باید در پایان هر روز   .باشدیمکنندگان  نظافت نمایشگاه و نظافت داخل غرفه به عهده مشارکت ن یمأمورنظافت فضای عمومی به عهده  ۶-۶

 . نظافت در قسمت خارجی غرفه قرار دهند  نیمأمورآوری  ی جمع نموده و جهت جمعکستیالپ یهاسه یکو ضایعات را در  هازباله

 .ردیگی م کنندگان قرار  در اختیار مشارکت روز قبل از زمان برگزاری نمایشگاه دو هاغرفه  ۷-۶

اع  مشارکت   ۸-۶ به انجام کلیه امور خود اقدام نمایند. حضور نماینده الکنندگان موظفند طبق تاریخهای  م شده و جدول زمان بندی نمایشگاه نسبت 

 . ساعت قبل از افتتاحیه نمایشگاه ضروری است 4۸کننده در زمان تحویل غرفه و حداقل  مشارکت

ها الساعت بعد از پایان نمایشگاه محل غرفه و انبار را تخلیه نمایند. در صورت عدم تخلیه، مسئولیت حفظ کا 1۲کنندگان باید حداکثر تا  مشارکت 9-۶

 باشدیمکننده  انبارداری بر عهده مشارکت یهانهیهزو 

دیگر تجاوز    یهاغرفهو به هیچ وجه نباید به حریم راهرو یا فضای    باشدیمکننده فقط مجاز به استفاده از فضای مفید غرفه خود    هر مشارکت  10-۶ 

 نماید و یا مانعی در مسیرهای عمومی ایجاد نماید 

سازی خود را   کنندگان موظفند طرح غرفه  ت و مشارک  باشدی ممتر   3/ 5سازی و چیدمان تجهیزات و لوازم نمایشگاهی، حداکثر    ارتفاع مجاز غرفه  11-۶

 . امور فنی نمایشگاه به ستاد برگزاری ارسال نمایند  دییتأروز پیش از افتتاح نمایشگاه جهت  ۲0حداقل  

 . باشندی نممترمربع مجاز به غرفه سازی  ۲4کمتر از  یهاغرفه  1۲-۶

بازدیدکنندگان و   رموجب آزا حد غرفه خود نگه دارند، به نحوی  استفاده را درمشارکت کنندگان موظفند صدای وسایل صوتی و تصویری مورد    13-۶

 .سایر مشارکت کنندگان نشود 
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 حفاظتی و امنیتی  ( مقررات 7ماده 

د بمنظور رعایت مسائل حفاظتی و امنیتی جهت ارتقای ضریب ایمنی و کاهش خطرات و سوء استفادههای احتمالی در زمان برگزاری نمایشگاه، موار  

 . گردد ی مغ الذیل به کلیه مشارکت کنندگان و غرفه داران اب 

موظفند در زمان ورود و در ساعات کار نمایشگاه کارت شناسایی خود را باشد. کلیه غرفه داران  ۸-3تعداد افراد حاضر در غرفه باید مطابق با بند  1-۷

 .بر روی سینه نصب کنند

، لذا حضور غرفه داران در ساعت مقرر در محل گرددی مدقیقه قبل از آغاز به کار نمایشگاه برای مشارکت کنندگان باز    30هر روز    هاسالندرب    ۲-۷

 . غرفه ضروری است 

 و سالن نمایشگاه ممنوع است. مشارکت  هاغرفه بدون حفاظ، وسایل شعله زا، مواد نفتی و سایر مواد قابل اشتعال در داخل    یهاچراغ نگهداری    3-۷ 

 زم را با ستاد برگزاریال  یهای هماهنگ  قبالًهای خود نیازمندند باید  الکنندگانی که به وسایلی از قبیل نفت و سایر مواد قابل اشتعال برای نمایش کا

 . نمایشگاه انجام و بر اساس دستورالعمل مربوط اقدام نمایند

داران نسبت به خاموش بودن کلیه وسایل برقی خود قبل از خروج از  زم است غرفهال، گرددی مه برق سالنها در پایان هر روز قطع کبا توجه به این 4-۷ 

 . اطمینان حاصل نمایند هاسالن

 .باشدی مکتبی مدیر اجرایی نمایشگاه  دییتأ و النمایشگاه مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کا پس از افتتاح الخروج هرگونه کا ۷-5

ها تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و بازدید از نمایشگاه به عهده  الها از هنگام ورود کاالمسئولیت حفظ اموال و نگهداری کا  ۶-۷

 .باشدیمبه عهده ستاد برگزاری  هاسالنمشارکت کنندگان و پس از پایان ساعت کار و پلمپ 

 واگذاری کارت شناسایی و کارت بازدید متخصصین  یهاتعرفه و  طی( شرا 8ماده 

مخصوصی صادر و بطور رایگان به آنان واگذار   یهاکارت برای ورود غرفه داران به محوطه نمایشگاه جهت برپایی یا اداره غرفه در طول نمایشگاه،    1-۸

 مزبور بر اساس متراژ هر غرفه صادر خواهد شد و صدور کارت شناسایی بیش از موارد ذکر شده مقدور نخواهد بود یهاکارت تعداد  شودی م

 گردد ی مشناسایی یک ساعت پس از برگزاری مراسم افتتاحیه توسط نماینده ستاد برگزاری به غرفه داران تحویل  یهاکارت  ۲-۸

 :باشدیمشناسایی و بازدید، بر اساس متراژ غرفه و به شرح زیر  یهاکارت توزیع  3-۸

 

 

 

 

 

 

 

 عدد( ) نیمتخصص کارت بازدید  )عدد(  کارت شناسایی متراژ غرفه 

 50 ۲ متر مربع 1۸

 ۷5 3 متر مربع ۲4

 100 4 متر مربع 3۶

 150 5 متر مربع 4۸

 ۲00 ۶ متر مربع 90

 300 10 متر مربع 90باالی 
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 ها در نمایشگاهالمربوط به عرضه و نمایش کا نی( قوان 9ماده 

ن   1-9 ات ایمنی و اقدامات احتیاطی توسط مشارکت کنندگان ضروری است و ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث یا کرعایت کلیه 

 . خسارات احتمالی نخواهد داشت 

 .باشندینم ؛خود و موضوع نمایشگاه است یهاتی فعال و خدمات که در خارج از چهارچوب االه کئ غرفه داران مجاز به ارا ۲-9

 .یی مشخص شده، درخواست غرفه نمایند الکه جهت همان گروه کا  ییهاسالنی خود در  االیبا توجه به زمینه فعالیت و گروه کا  توانندی ممتقاضیان    3-9

 تبلیغی مشارکت کنندگان  یهاتی( فعال 10ماده 

 و خدمات مشابه سایرین نیستند. در صورت ال و خدمات خود به روش انجام تبلیغات سوء علیه کا  التبلیغ برای کامشارکت کنندگان مجاز به    1-10 

 نسبت به توقف فعالیت مورد نظر یا در صورت لزوم تعطیلی غرفه خاطی اقدام نماید تواندیمادعای احتمالی ذینفعان در این خصوص، ستاد برگزاری 

هستند. در صورت ادعای احتمالی ذینفعان  هاغرفه یت معنوی در تبلیغات و مطالب ارائه شده در ککنندگان موظف به رعایت حقوق مالمشارکت   ۲-10

 نسبت به توقف فعالیت مورد نظر یا در صورت لزوم تعطیلی غرفه خاطی اقدام نماید  تواندی مدر این خصوص، ستاد برگزاری 

ئم المربوط به مشارکت کنندگان باید در محدوده محل غرفه آنها نصب شود. نصب این ع یهانوشتهتبلیغاتی، تابلوها و  یبنرهامات، ال، عهاپرچم 3-10

 در مسیرهای اصلی، فرعی، محوطه نمایشگاه و مسیرهای مشرف به نمایشگاه ممنوع است هاپرچمیا 

یا سالنها منوط به اخذ مجوز کتبی ستاد برگزاری است. ستاد  هاغرفهسم جنبی در برگزاری همایش، کارگاه آموزشی، قرعه کشی و هرگونه مرا 4-10 

 .انات سخت افزاری، نرم افزاری، دعوت از مدعوین، ادعاهای احتمالی ذینفعان و سایر موارد مسئولیتی نخواهد داشتکفضا، ام  نیتأمبرگزاری در خصوص  

 هاشگاه ینما غاتی( تبل 11ماده 

برای    یهاشگاهینماکه توسط شرکت    تبلیغات عمومی  1-11 به شرح ذیل   شودیمتخصصی انجام    یهاشگاه ینمااستان و یا ستاد برگزاری نمایشگاه 

. تشخیص انجام هر یک از موارد ذیل یا تبدیل آنها، طبق عرف نمایشگاهها و با در نظر گرفتن موارد فنی و تخصصی بر عهده ستاد برگزاری باشدی م

نصب بنر  .ملی یا استانی یا نشریات تخصصی یا فضای مجازی یهاروزنامه درج خبر یا لوگو یا پوستر یا رپرتاژ خبری نمایشگاه در  :خواهد بودنمایشگاه 

بیلبورد در سطح شهر تابعه استان  یا  افراد تاثیر .یا شهرکهای صنعتی استان یا شهرستانهای  با حامیان مادی یا معنوی نمایشگاه،  گذار درج مصاحبه 
چاپ و توزیع پوستر، کارت دعوت  .صوتی یا تصویری استانی یا ملی یا فضای مجازی  یهارسانهداخلی یا خارجی یا مدیران دستگاههای ذیربط در  

 . مدعوین، کارت ویژه بازدید متخصصین یا تراکتهای تبلیغاتی در بین مراجع عمومی و تخصصی ذیربط

 . ایر موارد تبلیغی نمایشگاه منوط به توافق با ستاد برگزاری نمایشگاه و اخذ مجوز کتبی استاستفاده از نام، لوگو، پوستر و س ۲-11

روز قبل  10دعوت، کارت ویژه بازدید متخصصین یا تراکتهای تبلیغاتی نمایشگاه حداقل    یهاکارت جهت دریافت    توانندی ممشارکت کنندگان    3-11

 جعه نمایند.اه به ستاد برگزاری مرااز افتتاح نمایشگ
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