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                 معرفي نمايشگاه  -1

                                                                   عنوان : 1-1

 وشنبهد -پنجمين نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسالمي ايران در تاجيكستان
 

 برگزار كننده     2-1

 لمللي مشهدنمايشگاه بين اشركت          

 مكان برگزاري نمايشگاه    3-1

  كاخ باربد         

  برگزاري نمايشگاهزمان     4-1

 1398دي ماه  03آذر لغايت  30        

                                        مراسم افتتاحيه     5-1

ه برگگزار مگي در محل نمايشگگا 30/09/98شنبه  مورخه ر دوشنبه شهدر تاجيكستاندر  اختصاصي ج.ا.ايرانمراسم افتتاحيه نمايشگاه          

     گردد.

    د.گردبر پا مي  دو كشورو مسئولين  مراسم با حضور غرفه داران محترم و مقاماتاين          

  برنامه هاي جانبي     6-1

فگراهم آورده و  كننگدگان محتگرم شركتا براي ر (و هتلرزر ،بليط هواپيماتهيه رواديد، )سفرپكيج براي برگزار كننده تسهيالت الزم          

ان منتخگب و ) الزمه انجام خدمات فوق ثبت نام قطعي شركت كنندگ. انجام خواهد دادهاي پيش بيني شده  طبق برنامهاطالع رساني الزم را 

 .مي باشد (در زمان تعيين شده تحويل كليه مدارک و هزينه هاي مربوط 

 

        دي برپائي نمايشگاهبرنامه زمانبن -2

        ثبت نام و تكميل فرم هاي مربوطه    1-2

درس :  آمتقاضيان محترم پس از اعالم آمادگي جهت مشاركت در نمايشگاه فرم ها را بدقت تكميل نموده و در اسرع وقت اصگل آنگرا بگه 

. بديهي است تكميگل و فرمايندنمابر  051-60350175اره به شميا  ارسال مشهدنمايشگاه بين المللي  91895-8411صندوق پستي  -مشهد

   ارسال بموقع فرم ها برگزار كننده را در اجراي موفقيت آميز اين نمايشگاه ياري خواهد كرد .

 مع آوري و تحويل بار ج   2-2  

ي و فاكتور فرم عدلبند قيق فرمها شاملتكميل دو  نمونه هاي نمايشگاهيپس از  بسته بندي كامل صادراتي وانند شركت كنندگان محترم مي ت

بگه محگل  بر اساس محتويات بسگته هگا صاًمشخ (8و6( و انگليسي ) فرمهاي شماره  7و 5) فرمهاي شماره  كاالهاي نمايشي به زبان فارسي

 رسيد دريافت دارند.   مسئول بار نمايشگاه خارجي  ارسال و از نمايشگاه بين المللي مشهد

 .مي باشد  04/09/98 مورخ دوشنبهبار به نمايشگاه روز آخرين مهلت تحويل  

ز پذيرش آن نمايشگاه ادر غير اينصورت  شندبرخوردار با بايست از كيفيت بسته بندي مناسب صادراتي كاالهاي ارسالي مي :   مهم تذكر* 

  معذور خواهد بود.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .د مگي باشگ الزامگي( بر روي بسته ها وزن خالص  _نوع كاال  _ارتن شماره صندوق يا ك _برچسب )ذكر نام و مشخصات  همچنين الصاق 

 مسئوليت ترخيص كاالها به عهده شركت كننده مي باشد.

 ند از :مدارک الزم جهت ارسال بار عبارت

 ( 8تا  5فرمهاي شماره  ) Packing listو   Invoiceپيوست هاي طبق فرمنوع و حجم كاال  اطالعات مربوط به ميزان و -1

 .به زبان انگليسيگواهي استاندارد  -2

  .به زبان انگليسي ) از مبدا ( براي مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتيقرنطينه   بهداشت و گواهي -3

 

 بگايست دقيق آنرا لتبليغاتي يا وسائل پذيرائي دارند بايد مانند هداياي لوازم مصرفي  ،ار نمايشگاهيكنندگاني كه عالوه بر ب شركت( 1تذكر )

 .هاي گمركي به آن تعلق خواهد گرفتذكر مورد مصرف در فرمهاي جداگانه تكميل نمايند .در غير اينصورت هزينه 

  ( : مطالعه و رعايت بندهاي آيين نامه اجرائي مشاركت در نمايشگاههاي خارجي الزامي است .2تذكر )

( PACKING LISTليست بسته بندي ) پايان مهلت مقرر همراه باشركت كننده موظف است كاالي ارسالي خود را حداكثر تا ( : 3تذكر )

ن به اي هر صندوق يا كارت(  مطابق نمونه پيوست به دو زبان فارسي وانگليسي بصورت دقيق ) برINVOICEو ليست قيمت تجاري كاال )

   ركت تحويل نمايد.به انبار نمايشگاههاي خارجي شنسخه  2نسخه تنظيم و  3و بر مبناي نرخ صادراتي در  تفكيك (

                                                    پكيج سفر    3-2

جهت درخواست  رممي باشد . متقاضيان محت با هزينه متقاضي بر عهده برگزار كننده ( رواديد، بليط هواپيما ورزرو هتلتهيه )پكيج سفر تهيه 

نگد در غيگر ارسال مدارک اقگدام نماي ( و4)( و3شماره ) هاي ت دارند نسبت به تكميل فرممهل 07/09/98پنجشنبه روز حداكثر تا  پكيج سفر

 .نخواهد داشت  انجام پكيج سفراينصورت برگزاركننده تعهدي براي 

 تاريخ عزيمت   4-2   

د بگه از مشگه 28/09/98 پرواز روز پنجشگنبه مگورخ ،الزم را فراهم نموده تسهيالت وارشتوسط خط هوايي رفت و آمد برگزاركننده جهت 

 صبح انجام مي گردد. 9دوشنبه، ساعت 

                      تحويل غرفه و غرفه آرايي   2 -5 

ه نسگبت بگه . برگزاركننگد گيرنگدمي توانند غرفه را از نماينده برگزار كننگده تحويگل  28/09/98مورخ  پنجشنبهروز  در شركت كنندگان    

 .پس از جانمايي امكان تغيير محل وجود نخواهد داشته جانمايي غرفه ها اقدام نمود

 مربوط به آئين نامه مربوط به واگذاري غرفه توصيه مي شود . 3-1مطالعه و رعايت بند    

    بر پايي نمايشگاه  6-2  

 برگزار مي گردد. محل كاخ باربد در اختصاصي ج.ا. ايراننمايشگاه  

 جهت حضور در غرفه توصيه مي شود .” تذكرات مهم  “تحت عنوان  3-4مطالعه و رعايت بند  

 جمع آوري غرفه : 7-2   

بوط رهزينه هاي م بالفاصله پس از پايان ساعات كار در نمايشگاه در روز آخر غرفه داران مي توانند نسبت به جمع آوري غرفه اقدام نمايند.  

زوم لگ، الزم به ذكگر اسگت در صگورت كننده مي باشد شركتن بر عهده به جمع نمودن غرفه و احتماالً باز نمودن دكور و حمل ضايعات آ

 مسئوليت و هزينه برگشت به عهده شركت كننده مي باشد.برگشت اقالم نمايشگاهي 



 

 

 

 

 

 

 

 يهاي خارج نمايشگاهمشاركت در آئين نامه اجرائي -3

 است. مشهده بين المللي در اين آئين نامه هر جا از كلمه شركت استفاده شده است منظور شركت نمايشگا 

 آئين نامه مربوط به واگذاري غرفه   1-3

اكتور  و فپيش  را براساس  مسافرتي و بار خدماتهزينه هاي اعالم شده براي .  شركت كنندگان منتخب موظفند پس از اعالم شركت مبلغ 1 

 اقدام نمايند.زمان اعالم شده 

ي شركتهايي به امور مالي شركت تحويل و رسيد دريافت گردد يا برادالري   تبصره : مبالغ و پرداخت هزينه هاي مربوطه بايد بصورت نقدي

صل فيش و يا ابه حساب تعيين شده واريز و  كه امكان مراجعه حضوري به محل نمايشگاه را ندارند صرفاً با شراط قيد شده در نامه ارسالي 

 نكي به بخش خارجي شركت تحويل گردد .حواله با

اين تاريخ  قبل از حضور در نمايشگاه پس از كسر هزينه ها امكان پذير است اما پس از يك ماهتا انصراف شركت كننده از مشاركت توجه : 

    .هيچ هزينه اي مسترد نخواهد شد

ده ات خود استفاسته اقدام نموده و در اين راستا از حداكثر امكانشركت كنندگان موظفند نسبت به تزئين و آراستن غرفه خود به نحو شاي. 2

 باشد.  و خارج از محوطه غرفه نميشركت كنندگان مجاز به نصب هيچ گونه شعار ، تابلو و نوشته برروي ديوارهاي نمايشگاه نمايند .

 .مي باشدها يا ساير غرفه ها ممنوع شركت كنندگان موظف به رعايت حريم غرفه خود مي باشند و استفاده از فضاي راهرو. 3

رفگه و مسئوليت حفظ و نگهداري غرفه و تجهيزات داخل آن بر عهده شركت كننده بوده و در صورت وارد نمودن هر گونه خسارت به غ. 4

 تجهيزات آن ، مكلف به پرداخت خسارات وارده مي باشد .

 ديگر افراد يا جابجايي آن باساير غرفه ها نمي باشند . شركت كنندگان به هيچ وجه مجاز به واگذاري غرفه خود به. 5

قع ، مسئوليت ساعت پس از پايان نمايشگاه محل غرفه را تخليه نمايند. در صورت عدم اقدام به مو 24شركت كنندگان موظفند حداكثر تا . 6

 شركت كننده خواهد بود .حفاظت و برگشت كاال و نيز هر گونه هزينه اعم از انبارداري يا جريمه تاخير بر عهده 

الن و سگمسئوليت حفظ و نگهداري كاال از هنگام ورود كاال تا خروج آن از محوطه نمايشگاه در طول ساعات كگار و بگاز بگودن درب  . 7

 بازديد بر عهده شركت كنندگان است اما در خارج از ساعات مذكور حفظ و نگهداري كاال بر عهده برگزار كننده مي باشد.

مي بايست  البمنظور پاسخگويي به سؤاالت و مراقبت از امو در تمام طول مدت كار نمايشگاهكنندگان و يا نمايندگان مطلع آنها  شركت. 8

 . وجه مجاز به تعطيل نمودن غرفه در ساعات بازديد نمايشگاه نيستند در محل غرفه حضور داشته باشند و شركت كنندگان به هيچ

 . هد گرفتخوا هزينه انبارداري تعلقمورد نظراختالف از خروج كاالي شركت كننده جلوگيري شود به كاالي  ه به علت بروزكدر صورتي . 9

                                     شرايط حمل كاال      2-3

ه بگه آن وطگي مربهزينه هامي شوند و  دائم يا در شرايط خاص ترخيص موقت كليه كاالهاي ارسالي جهت عرضه در نمايشگاه ترخيص. 1

                           .مي باشدكننده عهده شركت 

يا  گذاري تمام واو ودر نمايشگاههاي بدون فروش نقل و انتقال هر گونه كاال به خارج از غرفه بايد با اطالع مدير نمايشگاه صورت گيرد  .2

 . ممنوع ميباشدبخشي از كاال به بازديد كنندگان يا بازرگانان 

آمگد .  كاالهاي نمايشي بايد از كيفيت و مرغوبيت مطلوب برخوردار باشد در غير اينصورت از نمايش آنها جلوگيري بگه عمگل خواهگد. 3

       بديهي است انبار شركت از قبول كاالهاي فاقد استاندارد و بسته بندي مطلوب معذور خواهد بود .

  . ارائه آن از سوي شركت كننده الزاميست ،انوني داردكاالهاي ارسالي به نمايشگاه كه نياز به مجوز ق. 4

 



 

 

 

 

 

 

 

نگده چنانچه بر اساس مقررات كشور محل برگزاري نمايشگاه ، كسب مجوز و يا گواهي خاصي الزم باشد ، اخذ آن از سوي شگركت كن. 5

 الزامي است .

در صورت  وطبق تعرفه مقرر برعهده شركت كننده مي باشد براي هر نمايشگاه بر اساس مقررات موضوعه  ميزان  هر هزينه حمل كاال به. 6

 هزينه هاي برگشت كاال بر عهده شركت كننده مي باشد .  ضرورت براي برگشت كاال، مسئوليت و

 ست.اشركت از قبول و حمل كاالهايي كه فاقد بسته بندي صحيح و بهداشتي بوده و يا مدارک مربوطه به آنها ناقص باشد معذور .  7

 شركت در قبال كاالهايي كه پس از تاريخ تعيين شده به انبار تحويل داده شود هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت ..  8

 كاال ( باشگد .   در صورتيكه كاالهاي ارسالي فاقد شرايط استاندارد تعيين شده از سوي شركت ) از نظر وزن ، حجم ، ابعاد ، نوع و جنس9

 باشد .حمل آن بر عهده شركت كننده مي 

ان خسگارت شركت كننده بايد كاالهاي خود رانزد يكي از شركتهاي بيمه ،بيمه كامل نموده تا در صورت بروز حوادث احتمالي ، جبگر.   10

 گردد .

 به عهده شركت كننده مي باشد . INVOICE عواقب ناشي از هر گونه اشكال در قيمتهاي ارايه شده در ليست .11

   خدمات     3-3

الزم است  توانند از خدمات امور مسافرتهاي شركت جهت تهيه ويزا و هتل استفاده نمايند كه در اين صورت كت كنندگان منتخب ميشر     

تصگوير  وضمن درخواست كتبي و اعالم مواردمورد نياز در ليست افراد اعزامي حداكثر تا پايان مهلت مقرر به مگديريت نمايشگگاه معرفگي 

درخواسگت  آنان نيز تحويل گردد . بديهي است پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده شركت كنندگان مي باشد . الزمو ساير مدارک  گذرنامه

       كتبي در مورد استفاده از خدمات ضروري است .

  : 

 ب ر كتگامشخصات شركت كنندگان منتخب شامل ) عنوان موسسه يا شركت ،نشاني و رشته فعاليت با نوع توليدات به طگور رايگگان د

هلت ملذا شركت كنندگان موظفند مشخصات كامل موسسه يا واحد متبوع خود را طبق فرم مربوطه در  .رسمي نمايشگاه درج مي شود(

اب تعيين شده به مديريت نمايشگاه تسليم نمايند . بديهي است پس از انقضاء مهلت مقرر شركت تعهدي جهت درج مشخصات در كتگ

   .رسمي نمايشگاه نخواهد داشت

   قگدام ايافگت اطالعگات الزم نسگبت بگه در سازمان توسعه تجارت ايرانتوصيه مي گردد جهت ارزيابي و چگونگي بازار با مراجعه به

 . بديهي است مسئوليت ارزيابي بازار به عهده شركت كننده مي باشد.فرمايند

    تذكرات مهم :  3- 4

نوان يكي از عرفيت پذيرش آن باشد ايجاب مي نمايد اولويت زماني در ارسال مدارک به در صورتيكه تعداد متقاضيان نمايشگاه بيش از ظ  .1

افي داشگته هاي تعيين شده دقت نظر ك عوامل موثر در پذيرش واجدين شرايط در نظر گرفته شود . لذا مقتضي است متقاضيان حتماً به مهلت

 .لت مقرر شركت از پذيرش و ثبت نام متقاضيان معذور خواهد بودباشند . بديهي است پس از تكميل غرفه هاي موجود و انقضاي مه

 . شركت در انتخاب شركت كنندگان اختيار تام دارد. 2

 الزاميست . چنين آشنايي به زبان انگليسي و يا زبان رسمي كشور مورد نظر براي غرفه دارانم.آشنايي به امور بازرگاني بين المللي وه3

وصگيه مگي ت و انگليسي تاجيكيبه زبان  مناسب به جهت معرفي فعاليتها و كاالهاي نمايشي وشور و كارت ويزيتكاتالوگ يا بردارا بودن .4

 . شود

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   ر اين حيگ  مگدي فعاليتها و اقدامات نمايندگان اعزامي شركت كننده در نمايشگاه بايد تحت نظارت و مورد تاييد مديريت غرفه باشد و از. 5

 ه دولت جمهوري اسالمي ايران اختيار تام دارد .غرفه بعنوان نمايند

 رعايت ضوابط و شعائر اسالمي از سوي شركت كننده الزامي مي باشد .. 6

 .گردددر صورت تمايل به مشاركت كليه فرمهاي مربوطه مي بايست تكميل و حداكثر تا مهلت مقرر به مديريت نمايشگاه تحويل . 7

 ي با مديريت نمايشگاه مربوطه تماس حاصل فرمائيد .در صورت نياز به اطالعات تكميل. 8

  الزم ست در تهيه  INVOICE وPACKING LIST   نهايت دقت بعمل آيد . لذا بروز هر گونه اشگكال در ليسگتهاي مگذكور بگه

 عهده شركت كننده مي باشد .

 ا كتباًرموارد مربوطه  ه پس از تحويل باربالفاصل در صورتي كه شركت كننده كسري در كاالي ارسالي خود مشاهده نمايد موظف است 

 با ذكر مورد به مدير نمايشگاه منعكس نمايد .

  ساعت قبل از افتتاح در محل نمايشگاه ضروري مي باشد . 48حضور شركت كنندگان 

 . تحويل كاالها در غرفه انجام مي شود و شركت كننده مكلف است نسبت به غرفه آرايي اقدام نمايد                             

 

 


