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 محترم غرفه فرش  مدير
مطالعه نسبت به  انريدستباف ا فرش گاهشينما نیو نهم ستیبو احترام با توجه به اطالع رساني انجام شده، خواهشمند است در صورت تمايل به مشاركت در  باسالم

تجارت پیشگان )سايت مجری نمايشگاه  وباز طريق  20/04/1401وجه غرفه حداكثر تا تاريخ  %100تكمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارك درخواستي و واريز دقیق و 

 اقدام فرمايید. www.armanfairs.irبه نشاني  (راه آرمان

 

 مهم: نكات
مان هشته غرفه در به متراژ سال گذ یرفرش سال جا شگاهيبه مشاركت در نما لياند، در صورت تمادر نمايشگاه حضور داشته 1398 به متقاضیان واجد شرايط كه سال

اهد شد. بديهي صیص داده خوه متقاضي تخدر صورت امكان متراژ درخواستي بو خواهد گرفت مورد بررسي قرار سالن اختصاص داده خواهد شد. درخواست متراژ باالتر 
 تخصیص غرفه با متراژ باالتر نخواهد داشت. هیچگونه تعهدی برای یمجراست 

 

مللی چنانچه ظرفیت برخی از سالنهای تحت پوشش نمايشگاه به حد نصاب متراژ تعیین شده و مصوب شرکت سهامی نمايشگاههای بین التبصره: 

ارائه  وع کاالیبر اساس زمان واريز وجه و ننرسد، به ناچار سالن ياد شده حذف و مشارکت کنندگانی که طی سالهای گذشته در آن سالن حضور داشتند 

 سالنهای ديگر جانمايی خواهند شد. بنابراين متقاضی حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايد. شده، به ترتیب اولويت در
الهای آتی سو برای  نمايشگاه بودهالزم به ذکر است تمامی جابجايی ها و تغییر در متراژ تخصیصی به غرفه داران صرفاً در ارتباط با اين 

 طبق روال سالهای گذشته اقدام خواهد شد.

 
ان ثبت در زم ير رازمدارك ام ضمن تكمیل و تايید فرم آنالين ثبت ن ستيبايم شگاهيمشاركت در نما انیمتقاض هیستاد فرش كلدستورالعمل طبق 

  كنند.اطالعات بارگزاری 
  فرم شماره يک و تايید )مهر و امضا( تكمیل  .1

 طها تشكل مربوتوسط اتحاديه يدو با شماره، تاريخ، مهر و امضای مجاز يا تكمیل فرم شماره معتبر  خيجواز كسب با تارتصوير  .2

 )تعهد نامه غرفه داران( 3تايید )مهر و امضا( فرم شماره  .3

 ب مي نمايد.ونه اعتراضي را از خود سلارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد و متقاضي حق هرگ 20/04/1401كه بعد از تاريخ  يها و مداركبه درخواست 

 به ازای هر متر مربع محاسبه خواهد شد و برای همه سالنها يكسان است. حق انتفاع مطابق فرم تعرفه پیوست 

 د( ده مستثني مي باشاز اين قائ 5 ) سالن پذير است. پرداخت حق انتفاع غرفه فقط از طريق درگاه پرداخت و در پايان ثبت نام امكان 

  يزی مازاد گشت وجه وارازبصرفاً برای  سپرده رعايت حريم غرفه از مشاركت كنندگان اخذ نشده است، بنابر اين فرم استرداد وجه، %10در اين نمايشگاه
 ه است.غرفه داران برای متراژ باالتر و كاهش احتمالي متراژ غرفه در نظر گرفته شد

 لغ قابل پرداخت توسط مشارکت کنندگان بر اساس هر متر مربع غرفه با تجهیزات:بم

 یال(ر 6.013.609)درصد مالیات بر ارزش افزوده  9+  ریال 5.517.073روز(:  7حق انتفاع هر متر مربع غرفه باتجهیزات پیش ساخته )برای 

 

 نكات قابل توجه
داران متخلف  ده و با غرفهاهي تلقي گرديبه عنوان تخلف نمايشگ زيرنمايشگاه فرش دستباف موارد به شرح  نهمینبرگزاری بیست و  ستاد دستورالعملبر اساس  -1

 برخورد مي شود:برابر مقررات 

 

 نحوه برخورد با متخلفین نوع تخلف ردیف

 یغرفه مربوطه در دوره های آتاری محرومیت ازشرکت از یک تا سه دوره بعد و عدم واگذ واگذاری غرفه به غیر 1

 اخذ هزینه مطابق با مصوبه شرکت سهامی نمایشگاه ها و جابجایی غرفه در دوره آتی چیدمان فرش بیرون از حریم غرفه، آویزان نمودن فرش بر روی سازه سالن 2

3 
عرضه فرش ناشور و تکمیل نشده )بطوری که باعث ایجاد مزاحمت برای 

  سایر غرفه داران شود(
 جابجایی غرفه در دوره آتی

 جلوگیری از فعالیت و عدم شرکت در دوره های آتی  اظهار و ارائه هرگونه اطالعات و مدارک خالف واقع 4

 به همراه جریمه ارزی جلوگیری از فعالیت و عدم شرکت در دوره های آتی دستباف( –ارائه و نمایش هرگونه بافته غیر ایرانی )ماشینی  5

 محرومیت از شرکت در دوره بعد و عدم واگذاری غرفه مربوطه در دوره های آتی. رعایت مقررات نمایشگاهی)مندرج در سایت مجری(عدم  6
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 وات قلمي ممنوع است( 1000و  500ستفاده از پروژكتورهای كم مصرف )استفاده از پروژكتور ا -2
م رعايت اين ند. در صورت عدخودسرانه پروژكتور نصب نماي ،سالن و مسئول برق پیمانكار غرفه سازهماهنگي ئول نظر مسغرفه داران مجاز نمي باشند بدون  -3

 موضوع مسئولیت هر گونه اتفاق ناشي از دستكاری برق به عهده مشاركت كننده خواهد بود و بايستي پاسخگو باشند.
 باشند.ه به عنوان پرسنل غرفه معرفي شدبت نام آنالين ثداران در فرم غرفه بخش اطالعاتاشت كه طبق خواهند د را فقط افرادی اجازه حضور در غرفه -4
 ند.اينگونه وسايل نمي باش ه استفاده ازونه وسايل پخت و پز )گاز پیک نیک، بخاری برقي و...( در سالن ممانعت بعمل خواهد آمد و غرفه داران مجاز باز ورود هرگ -5
 . در صورت عدمنديه نماه معتبر ارائنام مهیر غرفه بارزش فرش موجود د زانیمي بايد به م انیاست. لذا متقاض يفرش الزام شگاهيدر نما یحوادث و آتش سوز مهیب -6

 اشت.خواهد دن يتیمسئول چیری هبود و مجبه عهده مشاركت كننده خواهد  یو آتش سوز ينامه معتبر، مسئولیت حوادث احتمال مهیارائه ب
 ه رعايت پروتكل های بهداشتي برگزاری نمايشگاه كه در ادامه ذكر شده مي باشند.غرفه داران ملزم ب -7
 داران نخواهد داشت.با عنايت به شرايط اقتصادی موجود، مجری نمايشگاه مسئولیتي در قبال موفقیت فروش فرش توسط غرفه -8
 انین حاكم بر اين شرايطه و برابر قونمايشگاه شود مطابق شرايط فورس ماژور تلقي شد جری باشد و منجر به توقف فعالیتمبروز هرگونه اتفاقي كه خارج از اراده  -9

 شود.اقدام مي
 

 پروتكل بهداشتی برگزاری نمايشگاه

مترمربع  25 به از هر متر به باال30از  -نفر 5مترمربع  30ا ت -نفر 3مترمربع  18 -نفر 2متر مربع 12 )  مديريت تعداد نفرات داخل غرفه متناسب با متراژ •

 (نفر 2مازاد 

 الزام مشاركت كنندگان به استفاده از ماسک •

 استفاده از ظروف پذيرايي يكبار مصرف  •

 استاندارد یان با نوشیدني يا اقالم پذيرايي فاقد بسته بندگبازديد كنند از عدم پذيرايي •

 ان فاقد ماسک گعدم پذيرش بازديدكنند •

  هدرب دار در داخل غرف ضرورت تامین و استقرار سطل زباله پدالي •

  هان در محل غرفه توسط مديران غرفگمديريت توقف بازديدكنند •

و ساير  تقر در غرفهیزات مسجهت ويروس زدايي از تجه (ول ضدعفوني، ماسک و سايرله الكل، محلاز جم)زومات و اقالم ضدعفونيلضرورت تامین م •

 سطوح توسط غرفه داران 

 ان جهت لمس كاالگبازديدكنندارائه دستكش يكبار مصرف به  •

 نمايشي مستقر در غرفه یپیش بیني محافظ مناسب در ارائه كاالها •

 افراد فاقد كارت شناسايي جهت ارائه خدمات متفرقه در داخل غرفه ییرگممنوعیت بكار •

 سات و نشستها در محل غرفهلج یزارگه اجتماعي در برلرعايت فاص •

 ونه تجمع گي در محل غرفه به منظور اجتناب از هریغاتلتب یممنوعیت در پخش اشانتیون ها •

 

 

 

 

 

ت اطالعا کلیه اطالعات و مقررات مندرج در اين فرم به دقت مطالعه شد؛ ضمن قبول و پذيرش کلیه شرايط و مقررات و تايید

 فوق درخواست مشارکت در بیست و نهمین نمايشگاه فرش دستباف ايران را دارم. 

امضاء و مهر  

 تاريخ

 
 


