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اطالعات و مقررات عمومی نمایشگاه  

• اطالعات و مقررات عمومی نمایشگاه  

توجـه:  ایـن دسـتور العمـل و فرمهـا بـرای نمایشـگاه هایـی کاربرد دارد که توسـط شـرکت و یـا از طریق کارگـزار برگزار گـردد و مقررات 
و فرمهـا بصـورت بروشـور، کاتالـوگ و یـا دفترچـه راهنمـا تهیـه و در اختیار هـر یک ازشـرکت کنندگان قرار مـی گیرد.

• عنوان نمایشگاه: 
سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور 

هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بـانک، بیمه و خصوصی  سازی
محل برگزاری: جزیره کیش – مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۹/۸ الی ۱۴۰۰/۹/۱۱
بازدید از نمایشگاه: ۱7/۰۰ الی 22/۰۰
برگزار کننده: شرکت بهاران تدبیر کیش

شرکت کنندگان:  شامل اشخاص حقیقی و حقوقی و یا نمایندگان رسمی آنها

• درخواست مشارکت و تخصیص غرفه

شـرکت کننـده بایسـتی بـا اطـالع از کلیه اطالعـات و مقررات مربوط، برگ درخواسـت مشـارکت را تکمیل و حداکثر تـا تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ 
بـه دبیرخانـه نمایشـگاه بـه آدرس: تهـران، میـدان آرژانتیـن، میـدان آرژانتیـن، بلـوار بیهقی، خیابـان چهاردهم شـرقی، پـالک ۱7، طبقه 

دوم، شـرکت بهـاران تدبیـر کیش ارسـال نماید.
پس از بررسی درخواست های ارسالی، متقاضیان واجد شرایط انتخاب خواهند شد.

برگزار کننده در پذیرش یا رد درخواست ها مجاز می باشد.
غرفه و محوطه نمایشگاه در فرصت مناسب به متقاضیان واگذار می شوند.

تعییـن محـل غرفـه بـر عهـده برگزار کننده اسـت و شـرکت کننـدگان حق مداخلـه در تعیین مـکان غرفـه را ندارند. شـرکت کننده مجاز 
نمـی باشـد غرفـه تخصیـص یافته را به شـخص ثالـث واگذار، مشـارکت و یا تفویـض نماید.

 

• شرایط و نحوه پرداخت

• متقاضـی مـی بایسـت حداکثـر تـا ۱۰ روز پـس از صـدور فاکتور نسـبت به پرداخـت هزینه اجـاره بهای غرفه اقـدام نماید. بدیهی اسـت 
در صـورت عـدم پرداخـت پـس از تاریـخ مقـرر رزرو غیـر قطعی بـوده و متقاضی مجدداً باید نسـبت بـه رزرو غرفه اقـدام نماید.

 • شـرکت کننـدگان پـس از اعـالم برگـزار کننـده موظفنـد مبلـغ پرداختـی را به حسـاب شـماره ۸۰۱۸3۸۹۴۱3 بانک ملت کـد ۴۴2۰6 
) بنام شرکت بهاران تدبیر کیش ( واریز و رسید آن را در موعد مقرر به برگزار کننده تسلیم نمایند.

• هزینه آب، برق، تلفن و خدمات اضافی مطابق با مصرف متقاضی محاسبه و دریافت می گردد.
• به آن دسته از متقاضیانی که صد در صد پرداخت را در موعد مقرر انجام داده باشند اجازه مشارکت داده خواهد شد.
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• برگـزار کننـده مـی توانـد از تحویـل کاالهـا و امـوال آن دسـته از شـرکت کنندگانـی که به هر دلیل نسـبت به تسـویه 
بدهـی خـود در موعـد مقـرر اقـدام نکرده باشـند تا زمـان اسـتیفای کامل حقوق خـود خـودداری نماید.

• انصـراف شـرکت کننـده از مشـارکت در نمایشـگاه تـا 3۰ روز  قبـل از افتتـاح نمایشـگاه بـا کسـر 5۰% از کل مبلـغ 
پرداختـی مجـاز مـی باشـد. در صـورت انصـراف در طـول 3۰ روز قبل از گشـایش نمایشـگاه، شـرکت کننـده هیچ حقی 

نسـبت بـه مبالـغ پرداخت شـده نـدارد.
• در صـورت بـروز هـر گونـه حادثـه خـارج از اختیـار و کنترل برگـزار کننده کـه منجر به عـدم برگزاری نمایشـگاه گردد 

و یـا در نحـوه برگـزاری آن خلـل وارد آید، شـرکت کننده حق اعتراض و درخواسـت اسـترداد وجوه پرداختـی را نخواهد 
داشت.

 
• کاالهای مورد نمایش

• نمایش یا عرضه کاالهایی که مخالف و معرض با شئونات جمهوری اسالمی ایران باشد ممنوع است.
• مسـئولیت حفـظ و نگهـداری کاال از هنـگام ورود کاال تـا خروج آن از محوطه نمایشـگاه، در طول سـاعت کار و باز بودن 
درب سـالن و بازدیـد از نمایشـگاه بـر عهده شـرکت کنندگان اسـت اما در خارج از سـاعات مذکور حفـظ و نگهداری کاال 

بـر عهده برگـزار کننده می باشـد.
• نمایش و یا عرضه محصوالت و بروشور و بسته های تبلیغاتی با عنوان مجعول خلیج و... ممنوع می باشد.

• شـرکت کننـدگان مـی تواننـد پس از کسـب موافقت کتبی برگـزار کننده به نمایـش عملی کاالها و ماشـین آالت خود 

اقـدام نماینـد. رعایـت کلیـه اقدامـات احتیاطی در این مـوارد بر عهده شـرکت کننده بـوده و برگزار کننـده در این مورد 
مسـئولیتی نخواهـد داشـت. شـرکت کننـدگان ملـزم به جبـران هر نوع خسـارت احتمالی ناشـی از نمایـش عملی کاالها 

و ماشـین آالت خـود به تشـخیص مقامات ذیصالح می باشـند.
• حضـور شـرکت کننـدگان و یا نمایندگان مطلع آنها در طول سـاعات بازدید از نمایشـگاه جهت پاسـخگوئی به سـواالت 

و مراقبـت از اموال الزامی اسـت.

• ساخت و آماده سازی غرفه

• در صورتیکـه شـرکت کننـده خـود راسـاً اقـدام بـه سـاخت غرفه نمایـد، باید نقشـه های سـاخت غرفـه را 2۰ روز قبل 

از گشـایش نمایشـگاه بـه برگـزار کننـده تحویـل دهـد. همچنین موظف اسـت نسـبت به معرفـی پیمانکار سـاخت غرفه 
خـود بـه برگـزار کننـده اقـدام نمایـد و بعـد از تایید برگـزار کننده اقـدام به سـاخت نماید. 

• چنانچـه شـرکت کننـده بخواهـد در طـرح ارائه شـده اصالحات یـا تغییراتی انجـام دهد باید نظـر موافق برگـزار کننده 

را جلـب نماید.
• چنانچـه شـرکت کننـده از طـرح تصویـب شـده عـدول نمایـد برگزار کننده مجاز اسـت نسـبت بـه تخریب تأسیسـاتی 

کـه بـر خـالف مقـررات سـاخته شـده اند مبـادرت کـرده و خسـارت وارده را از شـرکت کننده، اخـذ نماید.
• کلیـه عملیـات اجرایـی، چیدمـان کاال و آرایـش و آمـاده سـازی غرفـه هـا باید 2۴ سـاعت قبـل از افتتاح نمایشـگاه به 

اتمـام برسـد و کلیـه وسـائل اضافـی و صندوق هـای خالـی از محوطه نمایشـگاهی خـارج گردد.
• شـرکت کننـده مکلـف اسـت خسـارات وارده بـه تجهیـزات، غرفـه، سـالن یـا محوطـه نمایشـگاه را بـر طبـق ارزیابـی 

کارشناسـان بـه برگـزار کننـده پرداخـت نمایـد.
• برگـزار کننـده نظافـت کلـی نمایشـگاه را بـر عهـده خواهد داشـت. شـرکت کننـدگان مسـئول نظافت غرفه هـای خود 

مـی باشـند کـه همـه روزه بایسـتی قبل از شـروع سـاعت بازدید انجـام گیرد.
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• کتاب ویژه نمایشگاه ) کاتالوگ(

• برگزار کننده نسبت به تهیه کتاب ویژه )کاتالوگ( نمایشگاه اقدام خواهد نمود.
• شـرکت کننـدگان بایسـتی فـرم مربـوط به کتاب ویـژه )کاتالوگ( نمایشـگاه را به زبان های فارسـی و انگلیسـی تکمیل 

و تـا تاریـخ ۱۴۰۰/۹/۱ بـه برگـزار کننـده ارائـه نماینـد کلیـه مطالـب این فرم بایسـتی بوسـیله ماشـین تحریر یـا رایانه 
تکمیـل شـود. مسـئولیت هـر گونـه نقض ناشـی از تکمیـل آن بر عهده شـرکت کننده می باشـد.

• انتشارات، تبلیغات عکاسی و خطاطی

• شـرکت کننـدگان مجـاز بـه تبلیـغ بـرای کاالهای خـود از طریـق تبلیغـات منفی برای کاالهای مشـابه سـایر شـرکت 

کننـدگان یـا رقبای تجـاری خود نیسـتند. 
• نصـب هـر گونـه بلندگـو و یـا وسـائل دیگـری کـه موجـب مزاحمت سـایر شـرکت کننـدگان را فراهـم نماید یا سـبب 
ازدحـام بیـش از حـد بازدیـد کننـده یا مختل شـدن نظم سـالن و تـردد گردد اکیـداً ممنوع اسـت و در موارد اسـتثنایی 

کسـب موافقـت قبلـی برگـزار کننده ضروری اسـت.
• برگـزار کننـده حـق دارد از هـر قسـمت نمایشـگاه عکـس و یـا فیلم تهیه کنـد و این عکس ها ممکن اسـت بـرای درج 
در انتشـارات نمایشـگاه مـورد اسـتفاده قرا گیرد و شـرکت کننـدگان در نمایشـگاه هیچگونه ادعایی از بابـت حق االمتیاز 

نخواهند داشـت.
• عکاسـان و خطاطـان، مجـاز بـه گرفتـن عکـس، فیلـم یـا انجـام خطاطـی در نمایشـگاه نیسـتند مگـر با موافقـت قبلی 

برگـزار کننـده و بـا رعایـت شـرایط و ضوابـط مقرر.
• شـرکت کننـدگان مجـاز بـه نصب هیچگونه شـعار، تابلو و نوشـته بـر روی دیوارهای نمایشـگاه و خـارج از محوطه غرفه 

خود نمی باشـند.
• نمایـش کاالهـای خارجـی و یـا تبلیـغ بـرای آنهـا از هـر طریـق در غرفـه هایـی کـه جهـت نمایـش کاالهـای داخلـی 
دراختیـار شـرکت کننـده، قـرار گرفته، ممنوع اسـت. در صورت مشـاهده هر یک از موارد فوق مشـارکت شـرکت کننده، 
مشـارکت خارجـی تلقـی شـده و هزینـه هـای غرفه به صـورت ارزی محاسـبه و مابـه التفاوت اجـاره آن دریافـت خواهد 

گردید.
• نصـب هـر گونـه بیلبـورد و بنـر در فضاهـای عمومـی سـالن و یـا محوطـه ورودی نمایشـگاه می بایسـتی بـا هماهنگی 

برگـزار کننـده انجـام پذیرد.

• بیمه و اقدامات ایمنی

• شـرکت کننـدگان، مسـئول حفـظ و نگهـداری اقالم نمایشـی، کاالها و وسـائل خود می باشـند و ضروری اسـت غرفه ها، 

کاالهـای نمایشـی و وسـائل و لـوازم شـخصی و کارکنـان خـود را در مقابل خسـارات آتش سـوزی، اتفاقـات، تصادفات و 
سـایر خطرات بیمـه نمایند.

• شـرکت کننـده مسـئول اتفاقـات و تصادفـات وارده بـه کارکنـان خـود و یـا افـراد ثالـث بـوده و برگـزار کننـده در این 

زمینـه تعهدی نـدارد.
• شـرکت کننـدگان موظفنـد هـر گونـه اشـیای قابل اشـتعال از قبیل جعبـه و کارتن های خالی و وسـائل بسـته بندی را 

از محـل سـالن هـای نمایشـگاه خـارج نماینـد و از نگهـداری آنها در مسـیر کابلهـای برق و پشـت پانلها اکیـداً خودداری 
نماینـد. بـه منظـور نگهـداری این قبیـل اجناس از طـرف برگزار کننـده، مکانـی در نظر گرفته خواهد شـد.

• جبران خساراتی که در نتیجه اهمال شرکت کننده وارد شود بطور کامل بر عهده شرکت کننده خواهد بود.

• نگهـداری چراغهـای بـدون حفـاظ و یا وسـائل شـعله زا و آتش زا در درون غرفه و سـالن نمایشـگاه ممنـوع و همچنین 
نگهـداری هـر گونـه وسـائل آتـش زا ماننـد نفت، بنزیـن، تینر، الـکل و .... بـدون هماهنگی قبلی بـا برگزار کننـده و اخذ 

مجـوز کتبـی ممنوع می باشـد.
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• تخلیه فضای نمایشگاهی و تحویل سالن ها به برگزار کننده

• جمع آوری و بسته بندی کاالهای مورد نمایش باید یک روز پس از پایان نمایشگاه انجام گیرد.

• حداکثـر زمـان جمـع آوری و تخلیـه کاال و برچیـدن غرفـه و تحویـل محـل آن توسـط شـرکت کننـدگان بـه برگـزار 

کننـدگان 2 روز پـس از اختتـام نمایشـگاه مـی باشـد.
• چنانچـه شـرکت کننـده ای نتوانـد ظـرف مـدت تعیین شـده غرفـه را تخلیه نمایـد برگزار کننـده مسـئولیتی در قبال 

حفـظ و نگهـداری کاال و سیسـتم غرفـه بنـدی شـرکت کننده نخواهد داشـت.
• در صـورت عـدم تخلیـه و تحویـل بموقـع غرفـه، برگـزار کننده مجاز اسـت نسـبت به تخریـب غرفه و جابجایـی کاالها 

اقـدام نمایـد. بدیهـی اسـت هزینـه تخریـب غرفـه و جابجائـی کاالها و سـایر هزینه هایـی که برگـزار کننـده از این بابت 
متحمـل مـی گردد از شـرکت کننـده دریافت خواهـد گردید.

• در صورتیکـه بـه علـت بـروز اختالف از خروج کاالی شـرکت کنندگان جلوگیری شـود بـه کاالی آنها هزینـه انبار داری 

تعلق مـی گیرد.
• در صورتیکـه شـرکت کننـده جهـت رفـع اختالف یا تسـویه حسـاب بـه موقع و خـروج کاالها اقـدام نکند کلیـه کاالها 

پـس از یـک مـاه بـه نفـع برگـزار کننـده ضبـط خواهـد شـد و در صورتیکـه ارزش رسـمی اجناس ضبـظ شـده کمتر از 
هزینـه هـای مربوطـه و خسـارات وارده باشـد برگـزار کننـده می تواند نسـبت به دریافـت مابه التفـاوت آن اقـدام نماید.

• ورود و خروج کاال ) امور گمرکی (

• ورود کلیه کاالها از سرزمین اصلی به جزیره کیش مجاز است.

• خـروج کلیـه کاالهایـی کـه از سـرزمین اصلـی بـه جزیره کیـش وارد شـده اند تنها بـا ارائه برگـه اظهار نامـه گمرکی و 

برگـه بارنامـه هوایـی یـا دریایی کـه در هنـگام ورود به جزیره، اخذ شـده اسـت، امکان پذیر میباشـد.
• در مـورد ورود کاال از طریـق مسـیر هوایـی بـه جزیـره کیـش، کلیـه شـرکت کننـدگان موظفنـد عـالوه بـر رعایت بند 

فـوق، فهرسـت کاملـی از نـوع کاال، تعـداد، وزن و نـام کشـور تولیـد کننـده را حداکثـر تا یک هفتـه قبـل از ورد کاال، به 
دبیرخانـه نمایشـگاه ارسـال نمایند.

• خـروج و ورود کاالهـا بـه داخـل نمایشـگاه بایسـتی بـا نظـارت و بـر اسـاس دسـتور العمل هـای برگزار کننـده صورت 

پذیرد.
• پرداخـت کلیـه هزینـه هـا و هماهنگـی آن جهـت حمـل و ترخیـص کاال از گمـرک بـه محل نمایشـگاه بعهده شـرکت 

کننـده می باشـد.
• برگـزار کننـده بمنظـور هماهنگـی و اقـدام بموقـع، یک پیمانـکار را بعنوان کارگزار حمـل و نقل و امـور گمرکی معرفی 

مـی نماید.

• شکایات و تخلف از مقررات

• دعـاوی احتمالـی شـرکت کننـدگان در نمایشـگاه علیـه برگـزار کننده ) در مـورد غرفه و شـرایط مربوط به آن و سـایر 

اختالفـات( بایـد کتبـاً بـه برگـزار کننـده منعکس گـردد. ایـن دعاوی تا یـک ماه بعـد از پایان نمایشـگاه قابل رسـیدگی 
خواهـد بود.

• برگـزار کننـده مجـاز اسـت  غرفـه شـرکت کنندگانـی کـه مقـررات را رعایـت نکرده انـد، در هـر زمان که صـالح بداند 
تعطیـل نمایـد و در ایـن صـورت شـرکت کننـدگان هیچ گونـه حقی برای مطالبـه مبالغ پرداخت شـده نخواهند داشـت.


