اطالعات و مقررات مشاركت در نمايشگاه هاي
وزارت صنعت ،معدن و تجارت

خارج از كشور

شماره سند FE-WI-35-02 :
1
از 7
صفحه :

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی
جمهوری اسالمی ایران

برگزار كننده پاويون ج.ا.ايران

شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران
Website: www.iranfair.com
E-mail: overseas@iranfair.com

info@iranfair.com
نحوه مشاركت

 -1حداقل متراژ قابل واگذاری غرفه  11متر مربع.
تبصره :در صورتي كه مركز نمايشگاهي كه پاويون ج.ا.ايران در آن برگزار مي گردد به لحاظ استاندارد متراژ داراي مقررات ويژه باشد اجراي مقررات
مربوطه داراي اولويت خواهد بود.

 -1شرکت کنندگان منتخب موظفند پس از اعالم شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران مبلغ هزینه غرفه را بهه
ازای هر مترمربع ………….ریال به شماره حساب شبا  640100000001007400011176نزد بانک مرکزی بنام شرکت سهامی
نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران واریز و رسید مربوطه را به مدیریت امور مالی شرکت تحویل نمایند.
تبصره  :پرداخت هزينه هاي مشاركت مورد اشاره در بند  2به هيچ عنوان به صورت چك مدتدار قابل قبول نمي باشد و بايد بصورت نقدي بهه ساها
تعيين شده واريز و اصل فيش و يا سواله بانكي به مديريت امور مالي شركت تحويل گردد.
تذكر مهم :وجوه پرداختي بابت هزينه هاي نمايشگاهي از سوي مشاركت كنندگان قابل برگشت نبوده و به هيچ وجه ماترد نخواهد شد.

 -3غرفه حداقل  10ساعت قبل از شروع نمایشگاه در اختیار درخواست کننده قرار می گیرد.
 -0تحویل کاالها در غرفه انجام میشود و شرکت کننده مكلف است نسبت به چید مان غرفه اقدام نماید.
 -0شرکت کنندگان موظفند نسبت به تزئین و آراستن غرفه خود به نحو شایسته اقدام نمایند.
 -7شرکت کنندگان موظف به رعایت حریم غرفه خود می باشند و استفاده از فضای راهروها یا سایر غرفه ها ممنوع اسهت و
درصورت هرگونه تخلف و ایجاد آثار مالی  ،متقاضی پاسخگو بوده و موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
 -7مسئولیت حفظ و نگهداری غرفه و تجهیزات داخل آن بر عهده شرکت کننده بهوده و در صهورت وارد نمهودن ههر گونهه
خسارت به غرفه و تجهیزات آن  ،مكلف به پرداخت خسارات وارده می باشد .
 -8شرکت کنندگان بهیچوجه مجاز به واگذاری غرفه خود به دیگر افراد یا جابجایی آن با سایر غرفه ها نمیباشند.
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 -4شرکت کنندگان موظفند حداکثر تا  10ساعت پس از پایان نمایشگاه محل غرفه را تخلیه نمایند  .در صورت عدم اقدام به
موقع ،مسئولیت حفاظت و برگشت کاال و نیز هر گونه هزینه اعم از انبارداری یا جریمه تأخیر بر عهده شرکتکننهده خواههد
بود .
 -10مسئولیت حفاظت و سالمت کاالها در هر غرف ه در ساعات کار نمایشگاه بر عهده شرکت کننده می باشد .
 -11مسئولین غرفه باید در تمام طول مدت کار نمایشگاه در محل غرفه حضور داشته باشند و شرکت کنندگان به ههی وجهه
مجاز به تعطیل نمودن غرفه در ساعات بازدید نمایشگاه نیستند.
تبصره :درصورتي كه غرفه دار غرفه خود را زودتر از موعد تخليه نمايد موضوع از طريق مدير پروژه گزارش و به عنوان يهك مولههه منههي در سهاير
نمايشگاهها منظور خواهد شد.

سمل كاال

 -1کلیه کاالهای ارسالی جهت عرضه در نمایشگاه به صورت موقت ترخیص می شوند و هزینههای مترتبه آن به عهده شرکت
است ،در صورت ترخیص قطعی کاال ،در نمایشگاههایی که توام با فروش میباشد و همچنین درصورت تمایل شرکت کننده بهه
ترخیص قطعی در کلیه نمایشگاهها تمامی هزینه های مربوط به ترخیص و سایر هزینهها بر عهده شرکتکننده خواهد بهود و
وجه آن می بایست قبل و یا در حین نمایشگاه حسب مورد با هماهنگ ی مدیر غرفه به گمرك و یا نماینده او در کشور مقصهد
تسلیم نماید.
هزینه حمل و ترخیص کاال به میزان تعیین شده (مجاز) برای هر نمایشگاه براساس مقررات موضوعه بر عهده شرکت و مابقی
طبق تعرفه مقرر بر عهده شرکت کننده میباشد  ،شرکت کنندگان موظف به پرداخت هزینه های مربوطه قبل از ارسال کاالها
می باشند در غیر اینصورت این شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال ارسال کاال و انجام تشریفات گمرکهی د رکشهور ههد
نخواهد داشت .
تبصره  : 1مديريت اجرايي موظف است هزينه هاي سمل مازاد بر تعرفه و همچنين برگشت كاالهاي نمونه را (درصورت درخواست كتبي
متقاضي) محاسبه و قبل از ارسال بار از متقاضي دريافت نمايد.
تبصره  : 2ترخيص قطعي كاال در مقاصد نمايشگاهي متوقف به پرداخت هزينه هاي ترخيص قطعي و سمل داخلي براساس تعرفه ههاي
گمركي كشور مقصد توسط متقاضي به مدير پروژه و يا گمرك كشور مقصد خواهد بود و درصورت عدم پرداخت از سوي غرفهه دار كهه
منجر به عدم ترخيص كاالهاي وي گردد مائوليتي بر عهده شركت نبوده و درصورت بروز خاارت متقاضي رأ ساً پاسخگو خواهد بود.
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 -1در نمایشگاههای بدون فروش نقل و انتقال هر گونه کاال به خارج از غرفه باید با اطالع مدیر غرفه صورت گیرد و در صورت
واگذاری تمام و یا بخشی ا زکاال به بازدید کنندگان یا بازرگانان  ،این امر باید با نظر مدیر غرفه و مسئولین گمرکی آن کشور و
پس از انجام مراحل ترخیص قطعی و پرداخت حقوق و عوارض متعلقه صورت پذیرد .
 -3کاالهای ارسالی باید از کیفیت و مرغوبیت مطلوب برخوردار باشد و بسته بندی هها محكهم  ،مقهاوم و اسهتاندارد بهوده و
برچسب (ذکر نام و مشخصات شرکت  ،شماره صندوق  ،نوع کاال  ،وزن خالص و ناخالص  ،کشور مقصد  ،نام ترخیص کار در
کشور هد ) بر روی تمامی بسته ها الصاق گردد .بدیهی است انبارخارجی (شرکت سهامی نمایشگاه) از قبول کاالهای فاقهد
بسته بندی استاندارد و مطلوب و یا کاالهای با مدارك ناقص معذور خواهد بود.
 -0کاالهای ارسالی به نمایشگاه نیاز به مجوز قانونی از مبادی ذیربط حسب مهورد دارد و ارائهه آن از سهوی شهرکت کننهده
الزامیست.
 -0چنانچه بر اساس مقررات کشور محل برگزاری نمایشگاه  ،کسب مجوز و یا گواهی خاصهی الزم باشهد  ،اخهذ آن از سهوی
شرکت کننده الزامی است  .کسب اطالعات و حصول نتیجه قطعی در این خصوص قبل از تحویل بار به انبهار خهارجی راسها از
سوی مشارکت کنندگان از طریق مبادی ذیربط در کشور مقصد انجام خواهد شد و شرکت از این حیث مسئولیتی ندارد.
 -6ارائه گواهی بهداشت به فارسی و التین (از مبدا) برای مواد غذایی ،آرایشی و بهداشتی الزامی است.
 -7ارائه گواهی استاندارد در خصوص کاالهایی که نیاز به گواهی استاندارد دارد ضروری است.
 -8شرکت کننده موظف است کاالی ارسالی خود را تا تاریخ مقرر  .همراه با لیست بستهبندی ( )PACKING LISTو لیست
قیمت تجاری کاال ( ) INVOICEمطابق نمونه پیوست به دو زبان فارسی و انگلیسی بصورت دقیق (برای هر صندوق یا کارتن
به تفكیک) و بر مبنای نرخ صادراتی بر روی سربرگ شرکت متقاضی در  3نسخه تنظیم و بهه انبهار نمایشهگاههای خهارجی
شرکت سهامی تحویل نماید.
 -4عوارض ناشی از هرگونه اشكال در قیمتهای ارائه شده در لیست  INVOICEبعهده شرکت کننده میباشد.
 -10الزم است در تهیه  PACKING LIST, INVOICEنهایت دقت بعمل آید.لذا بروز هرگونه اشكال در لیسهتهای مهذکور
به عهده شرکت کننده میباشد.
 -11شرکت سهامی در قبال کاالهایی که پهس از تهاریخ تعیهین شهده بهه انبهار تحویهل داده شهود هیچگونهه مسهئولیتی
نخواهدداشت.
 -11درصورتی که کاالهای ارسالی فاقد شرایط استاندارد تعیین شده از سوی شرکت (از نظر وزن  ،حجم  ،ابعاد  ،نوع و جهنس
کاال) باشد حمل آن بر عهده شرکت کننده می باشد.
 -13در صورتی که شرکت کننده کسری در کاالی ارسالی خود مشاهده نماید موظف است موارد مربوطه را کتباً با ذکر مورد به
مدیر غرفه منعكس نماید.
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 -10شرکت کننده باید کاالهای خود را نزد یكی از شرکتهای بیمه (با ارزش واقعی ) ،بیمه کامهل نمهوده تها در صهورت بهروز
حوادث احتمالی ،جبران خسارت گردد.
 -10مسئولیت اظهار و حمل انواع فرش و گلیم دستبافت به عهده شرکت کنندگان می باشد .

كاالهاي برگشتي

 -1شرکت کنندگان موظفند در صورت برگشت کاال لیست کاالهای برگشتی را (همچون رفت کاال) قبالً در 1نسهخه بهه زبهان
انگلیسی و فارسی تهیه و به مدیر نمایشگاه تحویل نمایند.
 -1شرکت سهامی در قبال برگشت کاالهایی که برای فروش به نمایشگاهها ارسال می گردد تعهدی ندارد و در صهورت نیهاز ،
متقاضی راسا مبادرت به انجام آن خواهد نمود.
 -3اعالم کتبی به صاحبان کاال مبنی بر رسیدن کاالها و مراجعه جههت تحویهل آنهها حهداکثر طهی مهدت ده روز از تهاریخ
صدورنامه از سوی مدیریت امور اجرایی مبنی بر رسیدن کاالهای برگشتی صورت خواهد گرفت و تحویل کاال پهس از تسهویه
حساب مالی انجام خواهد شد.
 -0در صورت مراجعه صاحبان کاال پس از مدت مذکور هزینه های انبار داری طبهق منهدرجات بنهد  3مصهوبه شهماره 170
آذرماه  1386هیأت محترم مدیره محاسبه و اخذ خواهد شد.
 -0در صورت عدم مراجعه طی مدت  60روز از تاریخ اولین نامه به صاحبان کاال (با توجه به هزینه های انبارداری) پس از تایید
مدیر عامل محترم و یا هیأت محترم مدیره کاالها بنفع شرکت ضبط و نسبت به چگونگی آن اقدام گردد.
تبصره  : 1كاالهائيكه تاريخ مصرف داشته و در صورت منقضي شدن تاريخ مصرف ،كاالها طي صورتجلاهاي توسط كميته ذيربط معدوم و
در صورت وجود هزينه ،پرداخت مبالغ مربوطه بعهده صاسبان كاال خواهد بود.

خدمات
 -1شرکت کنندگان منتخب می توانند از خدمات امور مسافرتهای شرکت سهامی نمایشگاهها جهت تهیه روادید ،هتل و بلیط
هواپیما استفاده نمایند که در این صورت الزم است ضمن درخواست کتبی و اعالم موارد مورد نیاز در لیست افراد اعزامهی را
تا تاریخ مقرر .به مدیر پروژه نمایشگاه معرفی و تصویر گذرنامه آنان نیز تحویل گردد .تا جهت ارائه به سفارت کشهور ههد
وتعیین وقت مصاحبه با متقاضی اقدامات الزم صورت پذیرد .بدیهی است پرداخت هزینهه ههای مربوطهه بهر عههده شهرکت
کنندگان می باشد.درخواست کتبی در مورد استفاده از خدمات بلیط و هتل ضروری است.
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تبصره  :غرفه داراني كه مايل به بهره مندي از خدمات امور ماافرتهاي شركت مي باشند موظهند هزينه اخهذ رواديهد و بيمهه نامهه
ماافرتي هر نهر را به سوزه مديريت روابط عمومي و امور بين الملل پرداخت نموده و همراه فرمهاي مربوطه تحويل نمايند  .پس از
انقضاي مهلت مقرر و نيز در صورتي كه فرد متقاضي رواديد از انجام سهر منصرف گردد و يا سهارت خانه كشور محل برگزاري نمايشگاه
به هر دليل از اعطاي رواديد امتناع ورزد شركت هيچگونه مائوليتي را بر عهده نداشته و هزينه هاي پرداخت شده به هيچ وجه ماترد
نخواهد شد.

 -1مشخصات شرکت کنندگان منتخب شامل (عنوان موسسه یا شرکت  ،نشانی و رشته فعالیت بها نهوع تولیهدات در کتهاب
رسمی نمایشگاه درج می شود ،لذا شرکت کنندگان موظفند مشخصات کامل موسسه یا واحد متبوعه خود را طبق فرم شماره
 1تكمیل و در مهلت تعیین شده به مدیریت نمایشگاه تسلیم نمایند .بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر شرکت سههامی
تعهدی جهت درج مشخصات در کتاب رسمی نمایشگاه نخواهد داشت.
 -3چون مطالب عینا به شكل مندرج در فرم درخواست در کاتالوگ درج می شود هرگونهه نقهص یها اشهتباهی کهه در درج
مشخصات کاال یا شرکت رخ دهد مسئولیت آن به عهده مشارکت کننده می باشد.
 -0توصیه می گردد جهت ارزیابی و چگونگی بازار با مراجعه به واحد بازاریابی شرکت نسبت به دریافت اطالعهات الزم اقهدام
فرمایند .بدیهی است مسوولیت ارزیابی بازار به عهده شرکت کننده میباشد.
 -0آشنائی به امور بازرگانی بین المللی و همچنین آشنائی به زبان انگلیسی و یا زبان رسمی کشور مورد نظر برای غرفههداران
الزامیست.
 -6دارا بودن کاتالوگ یا بروشور و کارت ویزیت مناسب به زبان انگلیسی جهت معرفی فعالیتهاو کاالهای نمایشی الزامیاست.

تذكرات مهم
 -1در صورتیكه تعداد متقاضیان نمایشگاه بیش از ظرفیت پذیرش آن باشد ایجاب می نماید اولویت زمانی در ارسال مدارك
به عنوان یكی از عوامل موثر در پذیرش واجدین شرایط در نظر گرفته شود .لذا مقتضی است متقاضیان حتما" به مهلتههای
تعیین شده دقت نظر کافی داشته باشند .بدیهی است پس از تكمیل غرفه های موجود و انقضای مهلت مقرر شرکت از پذیرش
و ثبت نام متقاضیان معذور خواهد بود.
 -1شرکت در انتخاب شرکت کنندگان اختیار تام دارد.
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 -3فعالیتها و اقدامات نمایندگان اعزامی شرکت کننده در نمایشگاه باید تحت نظارت و مورد تائید مدیریت غرفه باشهد و در
این مورد مدیر غرفه بعنوان نماینده دولت جمهوری اسالمی ایران اختیار تام دارد.
 -0رعایت ضوابط و شعائر اسالمی از سوی شرکت کنندگان الزامی می باشد.
 -0در صورت تمایل به مشارکت کلیه فرمهای مربوطه می بایست تكمیل و حداکثر تا مهلت مقرر به مدیریت نمایشگاه تحویل
گردد.
 -6استفاده از افراد محلی در غرفه باید با هماهنگی مدیر نمایشگاه باشد.
 -7حضور شرکت کنندگان  08ساعت قبل از افتتاح در محل نمایشگاه ضروری میباشد.
 -8در صورت نیاز به اطالعات تكمیلی مقتضی است با مدیریت نمایشگاه مربوطه بهه شهماره تلفنههای …………………
تماس حاصل فرمائید.
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" تعهد نامه"

امضاء اين فرم به منزله اطالع از كليه مهاد اطالعات و مقررات نمايشگاه و قبول تمامي شرايط مشاركت از
سوي شركت كننده ميباشد و در صورت عدم رعايت هر يك از مهاد آن سق هرگونه پيگرد قانوني براي شركت
سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسالمي ايران محهوظ خواهد بود.
اينجانب  ........................مديرعامل  /نماينده تام االختيار شركت  ....................... .................كليه مهوارد
مندرج در فرم مقررات نمايشگاه  ................................................... .......را مطالعه نموده و خو د رامتعهد به
انجام آنها ميدانم.
مهر و امضا




منظور از شركت در مهاد اين دستورالعمل  ،شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ايران مي باشد.
منظور از مدير غرفه در مهاد اين دستورالعمل مدير غرفه ج.ا.ايران مي باشد.
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