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 هدف -1

 های بین المللی داخلی در جزیرره كری   برگزاری نمایشگاه  تشریح شرایط، دستورالعملهدف از تدوین این 

 می باشد.برای مجریان واجد شرایط 

 کاربرد دامنه -2

مررتبط برا   كره  هرای عمرومی و تصصصری     زمینره  نمایشگاه های داخلری در درخصوص كلیه  ورالعملدستاین 

 شود كاربرد دارد. برگزار می ،فرآیندهای كاری شركت

 مراجع -3

3-1- ISO9001 

3-2- ISO10002 

3-3- ISO10004 

 و اصطالحات تعاريف -4

 ندارد

 مسئوليت -5

 یشگاه ها می باشد.مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده رئیس اداره نما -5-1

این دستورالعمل بر عهده مدیر امور همای  ها و نمایشگاه ها  مسئولیت نظارت بر حسن اجرای -5-2

 می باشد.

 روش اجرا  -6

 جزيره کيشهاي بين المللی داخلی در  اهداف عمومی برگزاري نمايشگاه -6-1
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 اقتصادیتوسعه صادرات غیرنفتی و دستیابی به بازارهای هدف از طریق مناطق آزاد و ویژه  -6-1-1

، تکنولوژیک واحدهای تولیدی و خدماتی كشرور و  معرفی كاالها، خدمات و توان علمی، صنعتی -6-1-2

 جزیره 

 ، فنی و بازرگانیآخرین اطالعات و یافته های علمی، صنعتی مبادله -6-1-3

  ابرداعات و نروآوری در امرور     ،سب جهت برروز و شرکوفائی خالقیرت هرا    ایجاد زمینه و بستر منا -6-1-4

 دی و خدماتی، تولیعلمی، صنعتی

 بازاریابی و ایجاد زمینه و شرایط مناسب به منظور عقد قراردادهای بازرگانی -6-1-5

های خرارجی بره منظرور افرزای  تولیرد،      مهیا نمودن شرایط مناسب جهت جذب سرمایه گذاری -6-1-6

 ، صنعتی و گردشگری در جزیره كی ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی

 و اقتصادی در واحدهای صنعتی و تولیدی كشور تمهید و تسهیل شرایط ایجاد خودكفائی فنی -6-1-7

ایجاد بستر مناسب جهت حضور مستمر واحدهای تولیدی و خدماتی در صحنه هرای تجرارت و    -6-1-8

 بازرگانی منطقه ای و جهانی

 جذب توریسم و معرفی جاذبه های گردشگری و اقتصادی جزیره كی  -6-1-9

 ت و قابلیتهررای گسررترش و تقویررت بسررترهای موجررود سرررمایه گررذاری و معرفرری تسررهیال    -6-1-11

 سرمایه گذاری در این منطقه 

 شرايط عمومی برگزاري نمايشگاه ها  -6-2

، دارای العمل آورده شرده ایرن دسرتور   كره در ها عالوه برر شررایط عمرومی     هر یک از نمایشگاه -6-2-1

مقررات و دستورالعمل ویژه ای است كه رعایت هر دسرتورالعمل و بصشرنامه ای كره از سروی ایرن      

 .میگردد الزم االجرا استو اعالم  شركت ابالغ

، تقسیم و یا تفویض آن نبوده و در صورت ه واگذاری امتیاز برگزاری به غیربرگزار كننده مجاز ب -6-2-2

و  شركت سرمایه گذاری و توسعه كی  از ادامه فعالیت برگزاركننده جلروگیری نمروده   ،بروز تصلف

 .وجوه اخذ شده مسترد نصواهد شد

، پس از پیشنهاد مجری دت، و ساعات برگزاری نمایشگاههاتصمیمات در خصوص تاریخ، م كلیه -6-2-3

 .ی این شركت اتصاذ و ابالغ میگردداز سو

روز قبرل از افتتراج جهرت تصرمیم      11مجری نقشه مورد نظر در خصوص غرفه بندی سرالن را   -6-2-4

 .دگیری یا تأیید به شركت ارائه نمای
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 كننردگان هت مشاركت مجری می بایستی پی  بینی الزم در خصوص صدور كارت شناسائی ج -6-2-5

 .انجام دهدرا به تعداد الزم  و بازدید كنندگان

به برگزاركنندگان ابالغ گردیده و یا به پیوست رد دستورالعمل تبلیغاتی كه قبالً رعایت كلیه موا -6-2-6

 .می باشد ضروری و الزم االجرا استاین دستورالعمل 

هرای مصرالف مقرررات و    مجری می بایستی نظارت كامل در خصوص عدم تبلیر  و عرضره كاال   -6-2-7

 .ئونات جمهوری اسالمی داشته باشندش

،  ، فراكس ص ارائره خردمات الزم از قبیرل تلفرن    مجری می بایستی همراهنگی كامرل در خصرو    -6-2-8

اینترنت، كافی شاپ، رستوران، خدمات بیمه ای، خدمات گمركی، خدمات كارگری و حمل و نقرل،  

با شركت سرمایه گذاری و توسعه را زدیدكنندگان ، تکثیر اوراق و ..... به شركت كنندگان و باعکاسی

 كی  داشته باشد.

مركرز شرهر   نسبت به برقراری سرویس رفت و برگشت از محل نمایشگاه بره  می بایستی مجری  -6-2-9

 .صورت دهدرا پی  بینی الزم 

پی  از برگزاری نمایشگاه مجریان با هماهنگی شركت سرمایه گذاری و توسعه كی  اقدام به   -6-2-11

 تعیین و معرفی پیمانکار امور گمركی و حمل و نقل و جابجائی كاالها و همچنرین نحروه بیمره   

 .كاالهای حاضر در نمایشگاه نماید

نمایشرگاه اقردام الزم    ریبرگزاركنندگان نسبت به برقراری تورهای نمایشگاهی در زمان برگرزا   -6-2-11

 .انجام دهند

برا موضرو     برگزاركنندگان نسبت به ارسال دعوتنامه به نحو شایسرته بررای اشرصاص مررتبط     -6-2-12

 .نمایشگاه اقدام نمایند

 شرركت سررمایه گرذاری و توسرعه كری       مجری نمایشگاه قبل از برگزاری باید با همراهنگی   -6-2-13

 اقدام نماید.انه ها و سازمانها لمللی و سفارتصمکاتبات الزم با سازمانهای بین اانجام نسبت به 

 دعوت از هر یک از شصصیتهای كشوری جهت بازدید یا حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه -6-2-14

باید با هماهنگی كامل شركت سرمایه گذاری و توسعه كی  صورت گیرد و نتیجه و  نمایشگاه

 .ه پذیرش دعوت به شركت اعالم گرددبرنام

نسبت به تهیه پرچم كشورهای شرركت كننرده   می بایستی برگزاری نمایشگاه مجری در زمان  -6-2-15

 .با این شركت داشته باشدرا نگی الزم هماه
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 گمركی و تجاری را اخذ نمودهآخرین قوانین و ضوابط نمایشگاه ها می بایستی برگزاركنندگان   -6-2-16

 .دوصاٌ شركت كنندگان خارجی برساننبه آگاهی كلیه شركت كنندگان خص حتماً و

ور كامرل  هر دو هفته یکبار گزارش كاركرد خود را به طنمایشگاه ها می بایستی برگزار كننده  -6-2-17

 نمایند.به این شركت ارسال 

روز پس از پایران نمایشرگاه    11 تا حتی االمکانرا گزارش نهائی نمایشگاه مجریان می بایستی   -6-2-18

 نمایند.تهیه و به این شركت ارسال 

از برگزاری جشرنواره، همرای ، میزگررد،     مه جانبی اعمگونه برناموظفند هرنمایشگاه مجریان  -6-2-19

 رائه نمایند.ن را به این شركت  ابا این شركت هماهنگ و برنامه كلی آرا . كنفرانس خبری و ..

خصوص غرفه هرای   مجریان نمایشگاه مسئول و پاسصگوی هر گونه قول و وعده های خود در -6-2-21

 ند.نمایشگاه می باش

 .مایندغرفه های خود ساز را مشصص و اعالم ن ،ام ارائه نقشه سالنمجریان موظفند هنگ -6-2-21

. بردیهی  خواهد گردیرد ی این شركت اجرا و ابالغ نقشه سالن بر اساس نقشه تأیید شده از سو  -6-2-22

انجام هماهنگی های است هرگونه تغییرات كه به درخواست مجری و غرفه داران باشد منوط به 

 .خواهد بود الزم

ایرن  منردر  در سرایت   در حد متعارف و موجود بر اساس فهرست نمایشگاهی تجهیزات اضافه   -6-2-23

 .ذار خواهد شدنمایشگاه واگقبل از برگزاری  دو روزاز با پرداخت هزینه اجاره  و شركت

مجری موظف است پرچم كلیه كشورها و یا نمایندگیهای مشاركت كننرده در نمایشرگاه را در     -6-2-24

به ایرن  نمایشگاه روز قبل از برگزاری  11عدد تهیه و تا  2دو سایز بزرگ و رومیزی از هر كدام 

 شركت ارسال نمایند.

برای برگشت كاالهای نمایشی مشاركت كننردگان از طریرق   مجری موظف است ترتیبات الزم   -6-2-25

 .بعمل آوردرا نقل تا مقصد مورد نظر  پیمانکار امور حمل و

ه را بره دوزبران فارسری و    فهرست نهائی مشراركت كننردگان در نمایشرگا   مجری موظف است  -6-2-26

یشرگاه  روز قبرل از برگرزاری نما   11انگلیسی تهیه و برای سر درب نویسی غرفه هرا حرداكثر   

 نمایند.تحویل 
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نماینرده ترام   نمایشرگاه هرا،   مجری موظف است از زمان حضور غرفره داران در داخرل سرالن     -6-2-27

استقرار دهد و تا تصلیه  ا ه نمایشگاه غرفهدر  را برای پاسصگوئی و راهنمائی آنهااالختیار خود 

 .باشدپاسصگوی مشاركت كنندگان  نماینده مجریها كامل سالن 

ار شرركت  یکنفر را بعنوان مدیر اجرائی نمایشگاه و یا نماینده ترام االختیر   است مجری موظف -6-2-28

 .به این شركت معرفی نمایدمتبو  خود 

ت برگرزاری نمایشرگاه از   در طول مرد مجری نمایشگاه می بایستی مجری و یا نماینده قانونی  -6-2-29

 د.حضور داشته باشها  اخل سالنددر آنها بسته شدن درب  ها تازمان بازگشائی سالن 

همای  ها ترتیبات خارجی در مراسم  و مشاركت كنندگانمجری موظف است برای میهمانان  -6-2-31

 .رای حضور ترجمه همزمان بعمل آوردالزم را ب

  تشرریفات،  و مناسربتهای جرانبی را از قبیرل   مجری موظف است هزینه برگزاری مراسم ویرژه   -6-2-31

 پذیرائی، صوت، نور و ... پرداخت نماید.ثبت نام و صدور كارت، 

 

   مدارک پيوست -7

                                                   ندارد


