
مشارکت کنندگان 
 ، هواپیمایى  در حوزه  و خصوصى  دولتى  بخشهاى  و حقوقى  فعاالن حقیقى 

هوانوردى و هوافضا . 
مهندسى  ، شرکتهاى  واردکنندگان   ، سازندگان   ، مشاوران   ، گذاران  سرمایه 
تعمیرات ، آموزش ، فن بازار  و صنایع مرتبط در بخشهاى حمل و نقل هوایى 
( مسافر و بار ) ، نظامى و دفاعى ، هواپیمایى تجارى ، صنایع هلیکوپترى ، 

هوانوردى عمومى و پهپادها . 
نهادهاى حاکمیتى ، دانشگاه و دانشکده ها ، مراکز آموزش ، تحقیقات ، انجمن 

هاى تخصصى ، پارك هاى علمى و فناورى 

زیرگروه هاى نمایشگاه بین المللى هوایى ایران  
شرکتهاي سازنده هواپیما

سازندگان سیستم هاي الکترونیکی و اویونیکى
شرکت هاي فروش و اجاره هواپیما

موسسات سرمایه گذاري هوایی
شرکت هاي سازنده قطعات یدکی

سازندگان وسایل زمینی فرودگاهی
خطوط هوایی / ایرالینها

سازندگان آشیانه ها
شرکت هاي خدمات فرودگاهی

سازندگان سرگرمی هاي حین پرواز
سازندگان سیستم هاي خدمات زمینی 

سازندگان سیستم هاي مخابرات حین پرواز
شرکت هاي بازرگانی هوایی

سازندگان آالت دقیق
مراکز توزیع و فروش خدمات هوایی

موسسات بیمه
سازندگان سیستم هاي الکترونیکی هوایی 

سازندگان سیستم هاي روشنایی هوایی و فرودگاه ها
سازندگان سیستم ها و ادوات کابین

سازندگان سیستم هاي ایمنی - حفاظتی
خدمات کترینگ 
مخابرات هوایی

دانشگاه ها و کالج هاي هوایی
شبیه سازي هوایی

سازندگان و طراحان قطعات هوایی
سازندگان ابزار و ادوات دقیق

مشاورین صنایع و حمل و نقل هوایی سیستم ها و نرم افزارهاي آموزشی
سازندگان سخت افزارهاي هوایی

موسسات آموزش هوایی
طراحان نرم افزارهاي هوایی و فناوري اطالعات

شرکت هاى مدیریت خدمات مدیریت هواپیما
شرکت هاى توزیع کننده اویونیک، خدمات

موسسات و سازمان ها
فرودگاه ها و مسئولین فرودگاهى 
تولیدکنندگان برق کمکى هواپیما
شرکت هاى خدمات فروش هوایى

کابین،تجهیزات سمعى بصرى کابین هواپیما
طراحى متعلقات هوایى و مهندسى

سازندگان مواد کامپوزیت
خدمات کامپیوتر و نرم افزار

ساختمان و خدمات مهندسى
خدمات مشاوره اى

سازندگان سیستم هاى الکتریکى
تولیدکنندگان موتور

قطعات موتور و متعلقات
تولیدکنندگان تجهیزات عرشه پرواز

تولیدکنندگان سیمیالتور پرواز
خدمات فاینانس و امور مالى

حمل و نقل زمینى
فروش، طراحى و ساخت آشیانه

کابین هوایى
ایستگاه هاى تعمیرات و بازسازى

ارتباطات ماهواره اى
و دیگر تامین کنندگان خدمات هوایى

شیوه  ثبت نام
ایران  هوایى  بین المللى  نمایشگاه  یازدهمین  در  مشارکت  به  مندان  عالقه  کلیه  از 
 . کنند  اعالم  ایرشو  ایران  وبسایت  در  نام  ثبت  با  را  خود  آمادگى  مى شود  تقاضا 
دبیرخانه ایران ایرشو پس از دریافت ثبت نام اولیه ، فرم هاى مشارکت و ثبت نام 

نهایى را به ایمیل متقاضى ارسال خواهد کرد .

حداقل فضاى درخواستى
فضاي داخل سالن

حداقل 18 متر مربع با غرفه سازى استاندارد.
شامل پانل اطراف، موکت، 1 عدد میز، 2 عدد صندلی، 1 عدد سطل زباله، 3 عدد 
المپ 100 وات، یک عدد پریز برق 5 آمپر/220 ولت تک فاز، درج نام شرکت در 

پیشانی غرفه.
حداقل36 متر مربع بدون غرفه بندى . هزینه ساخت و نصب غرفه به عهده متقاضی 

است.
فضاى باز/ فضاى نمایش هواپیما

شرکتهایى که نیاز به غرفه نمایش در فضاى باز یا نمایش هواپیما دارند مى بایست 
درخواست و طرح خود را براى دبیرخانه ارسال نمایند.

اطالعات و مقررات ثبت نام 
شرایط و نحوه پرداخت

پس از انتخاب غرفه و تکمیل فرمهاى ثبت نام ، خریدار مى بایست ظرف مدت 72 
ساعت نسبت به پرداخت وجه غرفه و اخذ رسید مربوطه از دبیرخانه اقدام نماید. 
بدیهى است در صورتى که وجه مربوطه در زمان مقرر پرداخت نگردد ، غرفه از حالت 

رزرو موقت خارج خواهد شد . 
هزینه آب و برق و 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.

برگزارکننده می تواند از تحویل کاالها و اموال آن دسته از شرکت کنندگانی که به هر 
دلیل نسبت به تسویه بدهی خود در موعد مقرر اقدام نکرده باشند تا زمان استیفاي 

کامل حقوق خود خودداري نماید.
انصراف شرکت کننده از مشارکت در نمایشگاه 45 روز قبل از برگزارى نمایشگاه با 
مدت  تا  انصراف  صورت  در  می باشد.  مجاز  پرداختی  مبلغ  کل  از  درصد   20 کسر 
باقیمانده به گشایش نمایشگاه، شرکت کننده هیچ حقی نسبت به مبالغ پرداخت شده 

ندارد.
در صورت بروز هرگونه حادثه خارج از اختیار و کنترل برگزارکننده که منجر به عدم 
برگزاري نمایشگاه گردد و یا در نحوه برگزاري آن خلل وارد آید، شرکت کننده حق 

اعتراض و درخواست استرداد وجوه پرداختی را نخواهد داشت.

نمایش هوایی
اجرا  نیز  هوایی  نمایش هاي  ایران  هوایی  بین المللی  نمایشگاه  برگزاري  جریان  در 
خواهد گردید. شرکت هاي عالقه مند می توانند با اعالم قبلی (حداکثر تا یک ماه قبل 
از برگزاري نمایشگاه) و هماهنگی با ستاد برگزاري نمایشگاه نسبت به مشارکت در 

انجام نمایش هاي هوایی مبادرت نمایند.

کتاب ویژه نمایشگاه
کتاب ویژه نمایشگاه منحصراً توسط برگزارکننده نمایشگاه منتشر می شود. شرکت
از  تا یک ماه قبل  انگلیسی،  به زبان هاي فارسی و  را  بایستی فرم مربوط   کنندگان 
نمایشگاه، تکمیل و به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نمایند. اطالعات مربوط به شرکت
 کنندگان نباید بیش از 200 حرف باشد. مسئولیت هرگونه نقص ناشی از تکمیل آن 

برعهده شرکت کننده می باشد.
*درج اطالعات در کتاب رسمى نمایشگاه، رایگان مى باشد. 

نکات ضرورى
ایران  نمایش یا عرضه کاالهایی که مخالف و معارض با شئونات جمهوري اسالمی 

باشد ممنوع است.
مسئولیت حفظ و نگهداري کاال از هنگام ورود کاال تا خروج آن از محوطه نمایشگاه، 
شرکت برعهده  نمایشگاه  از  بازدید  و  سالن  درب  بودن  باز  و  کار  ساعات  طول  در 
برعهده  کاال  نگهداري  و  حفظ  مذکور  ساعات  از  خارج  در  اما  است   کنندگان 

برگزارکننده می باشد.
نمایش و یا عرضه محصوالت و بروشور و بسته هاى تبلیغاتى با عنوان مجعول خلیج 

و ... ممنوع مى باشد. 
شرکت کنندگان می توانند پس از کسب موافقت کتبی برگزارکننده به نمایش عملی 
کاالها و ماشین آالت خود اقدام نمایند. رعایت کلیه اقدامات احتیاطی در این موارد 
داشت.  نخواهد  مسئولیتی  مورد  این  در  برگزارکننده  و  بوده  شرکت کننده  برعهده 
شرکت کنندگان ملزم به جبران هر نوع خسارت احتمالی ناشی از نمایش عملی کاالها 

و ماشین آالت خود به تشخیص مقامات ذیصالح می باشند.
حضور شرکت کنندگان و یا نمایندگان مطلع آنها در طول ساعات بازدید از نمایشگاه 

جهت پاسخگوئی به سؤاالت و مراقبت از اموال الزامی است. 

ساخت و آماده سازي غرفه 
نقشه هاي  باید  نماید،  غرفه  ساخت  به  اقدام  راساً  خود  شرکت کننده  صورتیکه  در 
دهد.  تحویل  برگزارکننده  به  نمایشگاه  گشایش  از  قبل  روز   20 را  غرفه  ساخت 
برگزارکنند  به  غرفه خود  پیمانکار ساخت  معرفی  به  نسبت  است  همچنین موظف 
اقدام و تائیدیه دریافت نماید و بعد از تایید برگزارکننده و پرداخت چک تضمین (50 

درصد کل هزینه مشارکت در نمایشگاه) به عنوان ودیعه به برگزارکننده براي 
تخلیه غرفه و سالن اقدام به ساخت نماید.

چنانچه شرکت کننده بخواهد در طرح ارائه شده اصالحات یا تغییراتی انجام 
دهد باید نظر موافق برگزارکننده را جلب نماید.

کلیه عملیات اجرایی، چیدن کاال و آرایش و آماده سازي غرفه ها باید 24 ساعت 
قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد و کلیه وسائل اضافی و صندوق هاي خالی 

از محوطه نمایشگاهی خارج گردد.
شرکت کننده مکلف است خسارات وارده به تجهیزات، غرفه، سالن یا محوطه 

نمایشگاه را بر طبق ارزیابی کارشناسان به برگزارکننده پرداخت نماید.
را برعهده خواهد داشت. شرکت کنندگان  نمایشگاه  برگزارکننده نظافت کلی 
مسئول نظافت غرفه هاي خود می باشند که  همه روزه بایستی قبل از شروع 

ساعت بازدید انجام گیرد.

کارت شناسایى غرفه داران 
جهت  نمایشگاه  محوطه  به  غرفه ها  کارکنان  و  مشارکت کنندگان  ورود  براى 
طور  به  و  کارتهاى مخصوصى صادر  نمایشگاه  در طول  غرفه  اداره  یا  برپایى 
زیر  سطح  براساس  مذکور  کارت هاى  تعداد  مى شود.  واگذار  آنان  به  رایگان 
فرم  مى بایستى  مشارکت کنندگان  کلیه  شد.  خواهد  صادر  غرفه  هر  پوشش 
صدور کارت شناسایی مربوط به غرفه داران را تکمیل و به دبیرخانه نمایشگاه 

ارسال نمایند.
الصاق کارت شناسایی در طول مدت نمایشگاه الزامى مى باشد.
کارت شناسایى به هیچ عنوان قابل واگذارى به غیر نمى باشد.

رعایت شئونات اسالمى براى تمامى غرفه داران نمایشگاه الزامیست.
حضور در غرفه از زمان بازگشایی سالن تا زمان بسته شدن سالن الزامى است.

بیمه و اقدامات ایمنی
شرکت کنندگان مسئول حفظ و نگهداري اقالم نمایشی، کاالها و وسائل خود 
می باشند و ضروري است غرفه ها، کاالهاي نمایشی و وسائل و لوازم شخصی و 
سایر  و  تصادفات  اتفاقات،  آتش سوزي،  خسارات  مقابل  در  را  خود  کارکنان 

خطرات بیمه نمایند.
شرکت کننده مسئول اتفاقات و تصادفات وارده به کارکنان خود و یا افراد ثالث 

بوده و برگزارکننده در این زمینه تعهدي ندارد.
شرکت کنندگان موظفند هرگونه اشیاي قابل اشتعال از قبیل جعبه و کارتن
 هاي خالی و وسائل بسته بندي را از محل سالن هاي نمایشگاه خارج نمایند و 
از نگهداري آنها در مسیر کابلهاي برق و پشت پانلها اکیداً خودداري نمایند. به 
منظور نگهداري این قبیل اجناس از طرف برگزارکننده مکانی در نظر گرفته 

خواهد شد.
جبران خساراتی که در نتیجه اهمال شرکت کننده وارد شود بطور کامل برعهده 

شرکت کننده خواهد بود.
نگهداري چراغ هاي بدون حفاظ و یا وسائل شعله زا و آتش زا در درون غرفه و 
سالن نمایشگاه ممنوع و همچنین نگهداري هرگونه وسائل آتش زا مانند نفت، 
با برگزارکننده و اخذ مجوز  .  بدون هماهنگی قبلی   .  . بنزین، تینر، الکل و 

کتبی ممنوع می باشد.

ورود و خروج کاال (امورگمرکی)
ورود کلیه کاالها از سرزمین اصلی به جزیره کیش مجاز است.

خروج کلیه کاالهایی که از سرزمین اصلی به جزیره کیش وارد شده اند تنها با 

ارائه برگه اظهارنامه گمرکی و برگه بارنامه هوایی یا دریایی که در هنگام ورود به 
جزیره، اخذ شده است امکان پذیر می باشد.

در مورد ورود کاال از طریق مسیر هوایی به جزیره کیش، کلیه شرکت کنندگان 
موظفند عالوه بر رعایت بند فوق، فهرست کاملی از نوع کاال، تعداد، وزن و نام 
کشور تولیدکننده را حداکثر تا 15 روز قبل از ورود کاال، به دبیرخانه نمایشگاه 
ارسال نمایند. کاالهاى ساخت خارج که از داخل به جزیره کیش حمل مى گردد 
بایستى فهرستى از این قبیل کاالها به گمرگ کیش ارائه گردد تا هنگام عودت 

آنها به داخل کشور مشکلى ایجاد نشود.
ورود و خروج کاالها به داخل نمایشگاه بایستی با نظارت و براساس دستورالعمل

 هاي برگزارکننده صورت پذیرد.
پرداخت کلیه هزینه ها و هماهنگی آن جهت حمل و ترخیص کاال از گمرك به 

محل نمایشگاه به عهده شرکت کننده می باشد.
برگزارکننده بمنظور هماهنگی و اقدام بموقع یک پیمانکار را بعنوان کارگزار حمل 

و نقل و امور گمرکی معرفی می نماید.

انتشارات، تبلیغات عکاسی و خطاطی 
شرکت کنندگان مجاز به تبلیغ براي کاالهاي خود از طریق تبلیغات منفی براي 

کاالهاي مشابه سایر شرکت کنندگان یا رقباي تجاري خود نیستند.
نصب هرگونه بلندگو و یا وسائل دیگري که موجب مزاحمت سایر شرکت کنندگان 
را فراهم نماید یا سبب مختل شدن نظم سالن و تردد گردد اکیداً ممنوع است و 

در موارد استثنایی کسب موافقت قبلی برگزارکننده ضروري است.
برگزارکننده حق دارد از هر قسمت نمایشگاه عکس و یا فیلم تهیه کند و این 
عکسها ممکن است براي درج در انتشارات نمایشگاه مورد استفاده قرار گیرد و 
شرکت کنندگان در نمایشگاه هیچگونه ادعایی از بابت حق االمتیاز نخواهند داشت.
انجام خطاطی در نمایشگاه  عکاسان و خطاطان مجاز به گرفتن عکس، فیلم یا 
با رعایت شرایط و ضوابط  و  برگزارکننده  قبلی و کتبى  با موافقت  نیستند مگر 

مقرر.
بر روي دیوارهاي  تابلو و نوشته  شرکت کنندگان مجاز به نصب هیچگونه شعار، 

نمایشگاه و خارج از محوطه غرفه خود نمی باشند.
نمایش کاالهاي خارجی و یا تبلیغ براي آنها از هر طریق در غرفه هایی که جهت 
در  است.  ممنوع  گرفته  قرار  شرکت کننده،  اختیار  در  داخلی  کاالهاي  نمایش 
صورت مشاهده هر یک از موارد فوق مشارکت شرکت کننده، مشارکت خارجی 
آن  اجاره  مابه التفاوت  و  محاسبه  ارزي  به صورت  غرفه  هزینه هاي  و  تلقی شده 

دریافت خواهد گردید.
نصب هرگونه بیلبورد و بنر در فضاهاى عمومى سالن و یا محوطه ورودى نمایشگاه 

مى بایستى با هماهنگى برگزارکننده انجام پذیرد. 

سیستم برق
برق  مسئولین  مجوز  بدون  سالن  برق  از  استفاده  به  مجاز  رأساً  شرکت کننده 
از پرداخت هزینه هاي مربوط  نیاز به برق بیشتر پس  نخواهند بود و در صورت 

نسبت به نصب برق الزم توسط مسئولین برق اقدام خواهد شد.
نصب و استفاده از برق سالن فقط از سوي مسئولین فنی و برق انجام می پذیرد.

روادید 
ورود مستقیم از خارج از کشور به جزیره کیش نیاز به اخذ ویزا ندارد ولی آن 
از  بعد  یا  و  شوند  وارد  اصلی  سرزمین  به  ابتدا  که  خارجی  میهمانان  از  دسته 
به  نسبت  بایستی  باشند  داشته  را  کشور  مناطق  دیگر  به  ورود  قصد  نمایشگاه 

تقاضاي ویزا در موعد مقرر اقدام نمایند.

شکایات و تخلف از مقررات
دعاوي احتمالی شرکت کنندگان در نمایشگاه علیه برگزارکننده (در مورد غرفه و 
شرایط مربوط به آن و سایر اختالفات) باید کتباً به برگزارکننده منعکس گردد. 

این دعاوي تا یک ماه بعد از پایان نمایشگاه قابل رسیدگی خواهد بود.

تخلیه فضاي نمایشگاهی و تحویل سالن ها به برگزارکننده
جمع آوري و بسته بندي کاالهاي مورد نمایش باید یک روز پس از پایان نمایشگاه 

انجام گیرد.
حداکثر زمان جمع آوري و تخلیه کاال و برچیدن غرفه و تحویل محل آن توسط 

شرکت کنندگان به برگزارکنندگان 2 روز پس از اختتام نمایشگاه می باشد.
نماید  تخلیه  را  غرفه  تعیین شده  مدت  ظرف  نتواند  شرکت کننده اي  چنانچه 
غرفه بندي  سیستم  و  کاال  نگهداري  و  حفظ  قبال  در  مسئولیتی  برگزارکننده 

شرکت کننده نخواهد داشت.
در صورت عدم تخلیه و تحویل بموقع غرفه، برگزارکننده مجاز است نسبت به 
تخریب غرفه و جابجایی کاالها اقدام نماید. بدیهی است هزینه تخریب غرفه و 
جابجائی کاالها و سایر هزینه هایی که برگزارکننده از این بابت متحمل می گردد 

از شرکت کننده دریافت خواهد گردید.
در صورتیکه به علت بروز اختالف از خروج کاالي شرکت کنندگان جلوگیري شود 

به کاالي آنها هزینه انبارداري تعلق می گیرد.
در صورتیکه شرکت کننده جهت رفع اختالف یا تسویه حساب به موقع و خروج 
کاالها اقدام نکند، کلیه کاالها پس از یک ماه به نفع برگزارکننده ضبط خواهد 
شد و در صورتیکه ارزش رسمی اجناس ضبط شده، کمتر از هزینه هاي مربوطه و 
از  مابه التفاوت آن  به دریافت  برگزارکننده می تواند نسبت  باشد،  وارده  خسارات 

طریق مراجع قضائى اقدام نماید.
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مشارکت کنندگان 
 ، هواپیمایى  در حوزه  و خصوصى  دولتى  بخشهاى  و حقوقى  فعاالن حقیقى 

هوانوردى و هوافضا . 
مهندسى  ، شرکتهاى  واردکنندگان   ، سازندگان   ، مشاوران   ، گذاران  سرمایه 
تعمیرات ، آموزش ، فن بازار  و صنایع مرتبط در بخشهاى حمل و نقل هوایى 
( مسافر و بار ) ، نظامى و دفاعى ، هواپیمایى تجارى ، صنایع هلیکوپترى ، 

هوانوردى عمومى و پهپادها . 
نهادهاى حاکمیتى ، دانشگاه و دانشکده ها ، مراکز آموزش ، تحقیقات ، انجمن 

هاى تخصصى ، پارك هاى علمى و فناورى 

زیرگروه هاى نمایشگاه بین المللى هوایى ایران  
شرکتهاي سازنده هواپیما

سازندگان سیستم هاي الکترونیکی و اویونیکى
شرکت هاي فروش و اجاره هواپیما

موسسات سرمایه گذاري هوایی
شرکت هاي سازنده قطعات یدکی

سازندگان وسایل زمینی فرودگاهی
خطوط هوایی / ایرالینها

سازندگان آشیانه ها
شرکت هاي خدمات فرودگاهی

سازندگان سرگرمی هاي حین پرواز
سازندگان سیستم هاي خدمات زمینی 

سازندگان سیستم هاي مخابرات حین پرواز
شرکت هاي بازرگانی هوایی

سازندگان آالت دقیق
مراکز توزیع و فروش خدمات هوایی

موسسات بیمه
سازندگان سیستم هاي الکترونیکی هوایی 

سازندگان سیستم هاي روشنایی هوایی و فرودگاه ها
سازندگان سیستم ها و ادوات کابین

سازندگان سیستم هاي ایمنی - حفاظتی
خدمات کترینگ 
مخابرات هوایی

دانشگاه ها و کالج هاي هوایی
شبیه سازي هوایی

سازندگان و طراحان قطعات هوایی
سازندگان ابزار و ادوات دقیق

مشاورین صنایع و حمل و نقل هوایی سیستم ها و نرم افزارهاي آموزشی
سازندگان سخت افزارهاي هوایی

موسسات آموزش هوایی
طراحان نرم افزارهاي هوایی و فناوري اطالعات

شرکت هاى مدیریت خدمات مدیریت هواپیما
شرکت هاى توزیع کننده اویونیک، خدمات

موسسات و سازمان ها
فرودگاه ها و مسئولین فرودگاهى 
تولیدکنندگان برق کمکى هواپیما
شرکت هاى خدمات فروش هوایى

کابین،تجهیزات سمعى بصرى کابین هواپیما
طراحى متعلقات هوایى و مهندسى

سازندگان مواد کامپوزیت
خدمات کامپیوتر و نرم افزار

ساختمان و خدمات مهندسى
خدمات مشاوره اى

سازندگان سیستم هاى الکتریکى
تولیدکنندگان موتور

قطعات موتور و متعلقات
تولیدکنندگان تجهیزات عرشه پرواز

تولیدکنندگان سیمیالتور پرواز
خدمات فاینانس و امور مالى

حمل و نقل زمینى
فروش، طراحى و ساخت آشیانه

کابین هوایى
ایستگاه هاى تعمیرات و بازسازى

ارتباطات ماهواره اى
و دیگر تامین کنندگان خدمات هوایى

شیوه  ثبت نام
ایران  هوایى  بین المللى  نمایشگاه  یازدهمین  در  مشارکت  به  مندان  عالقه  کلیه  از 
 . کنند  اعالم  ایرشو  ایران  وبسایت  در  نام  ثبت  با  را  خود  آمادگى  مى شود  تقاضا 
دبیرخانه ایران ایرشو پس از دریافت ثبت نام اولیه ، فرم هاى مشارکت و ثبت نام 

نهایى را به ایمیل متقاضى ارسال خواهد کرد .

حداقل فضاى درخواستى
فضاي داخل سالن

حداقل 18 متر مربع با غرفه سازى استاندارد.
شامل پانل اطراف، موکت، 1 عدد میز، 2 عدد صندلی، 1 عدد سطل زباله، 3 عدد 
المپ 100 وات، یک عدد پریز برق 5 آمپر/220 ولت تک فاز، درج نام شرکت در 

پیشانی غرفه.
حداقل36 متر مربع بدون غرفه بندى . هزینه ساخت و نصب غرفه به عهده متقاضی 

است.
فضاى باز/ فضاى نمایش هواپیما

شرکتهایى که نیاز به غرفه نمایش در فضاى باز یا نمایش هواپیما دارند مى بایست 
درخواست و طرح خود را براى دبیرخانه ارسال نمایند.

اطالعات و مقررات ثبت نام 
شرایط و نحوه پرداخت

پس از انتخاب غرفه و تکمیل فرمهاى ثبت نام ، خریدار مى بایست ظرف مدت 72 
ساعت نسبت به پرداخت وجه غرفه و اخذ رسید مربوطه از دبیرخانه اقدام نماید. 
بدیهى است در صورتى که وجه مربوطه در زمان مقرر پرداخت نگردد ، غرفه از حالت 

رزرو موقت خارج خواهد شد . 
هزینه آب و برق و 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.

برگزارکننده می تواند از تحویل کاالها و اموال آن دسته از شرکت کنندگانی که به هر 
دلیل نسبت به تسویه بدهی خود در موعد مقرر اقدام نکرده باشند تا زمان استیفاي 

کامل حقوق خود خودداري نماید.
انصراف شرکت کننده از مشارکت در نمایشگاه 45 روز قبل از برگزارى نمایشگاه با 
مدت  تا  انصراف  صورت  در  می باشد.  مجاز  پرداختی  مبلغ  کل  از  درصد   20 کسر 
باقیمانده به گشایش نمایشگاه، شرکت کننده هیچ حقی نسبت به مبالغ پرداخت شده 

ندارد.
در صورت بروز هرگونه حادثه خارج از اختیار و کنترل برگزارکننده که منجر به عدم 
برگزاري نمایشگاه گردد و یا در نحوه برگزاري آن خلل وارد آید، شرکت کننده حق 

اعتراض و درخواست استرداد وجوه پرداختی را نخواهد داشت.

نمایش هوایی
اجرا  نیز  هوایی  نمایش هاي  ایران  هوایی  بین المللی  نمایشگاه  برگزاري  جریان  در 
خواهد گردید. شرکت هاي عالقه مند می توانند با اعالم قبلی (حداکثر تا یک ماه قبل 
از برگزاري نمایشگاه) و هماهنگی با ستاد برگزاري نمایشگاه نسبت به مشارکت در 

انجام نمایش هاي هوایی مبادرت نمایند.

کتاب ویژه نمایشگاه
کتاب ویژه نمایشگاه منحصراً توسط برگزارکننده نمایشگاه منتشر می شود. شرکت

از  تا یک ماه قبل  انگلیسی،  به زبان هاي فارسی و  را  بایستی فرم مربوط   کنندگان 
نمایشگاه، تکمیل و به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نمایند. اطالعات مربوط به شرکت
 کنندگان نباید بیش از 200 حرف باشد. مسئولیت هرگونه نقص ناشی از تکمیل آن 

برعهده شرکت کننده می باشد.
*درج اطالعات در کتاب رسمى نمایشگاه، رایگان مى باشد. 

نکات ضرورى
ایران  نمایش یا عرضه کاالهایی که مخالف و معارض با شئونات جمهوري اسالمی 

باشد ممنوع است.
مسئولیت حفظ و نگهداري کاال از هنگام ورود کاال تا خروج آن از محوطه نمایشگاه، 
شرکت برعهده  نمایشگاه  از  بازدید  و  سالن  درب  بودن  باز  و  کار  ساعات  طول  در 
برعهده  کاال  نگهداري  و  حفظ  مذکور  ساعات  از  خارج  در  اما  است   کنندگان 

برگزارکننده می باشد.
نمایش و یا عرضه محصوالت و بروشور و بسته هاى تبلیغاتى با عنوان مجعول خلیج 

و ... ممنوع مى باشد. 
شرکت کنندگان می توانند پس از کسب موافقت کتبی برگزارکننده به نمایش عملی 
کاالها و ماشین آالت خود اقدام نمایند. رعایت کلیه اقدامات احتیاطی در این موارد 
داشت.  نخواهد  مسئولیتی  مورد  این  در  برگزارکننده  و  بوده  شرکت کننده  برعهده 
شرکت کنندگان ملزم به جبران هر نوع خسارت احتمالی ناشی از نمایش عملی کاالها 

و ماشین آالت خود به تشخیص مقامات ذیصالح می باشند.
حضور شرکت کنندگان و یا نمایندگان مطلع آنها در طول ساعات بازدید از نمایشگاه 

جهت پاسخگوئی به سؤاالت و مراقبت از اموال الزامی است. 

ساخت و آماده سازي غرفه 
نقشه هاي  باید  نماید،  غرفه  ساخت  به  اقدام  راساً  خود  شرکت کننده  صورتیکه  در 
دهد.  تحویل  برگزارکننده  به  نمایشگاه  گشایش  از  قبل  روز   20 را  غرفه  ساخت 
برگزارکنند  به  غرفه خود  پیمانکار ساخت  معرفی  به  نسبت  است  همچنین موظف 
اقدام و تائیدیه دریافت نماید و بعد از تایید برگزارکننده و پرداخت چک تضمین (50 

درصد کل هزینه مشارکت در نمایشگاه) به عنوان ودیعه به برگزارکننده براي 
تخلیه غرفه و سالن اقدام به ساخت نماید.

چنانچه شرکت کننده بخواهد در طرح ارائه شده اصالحات یا تغییراتی انجام 
دهد باید نظر موافق برگزارکننده را جلب نماید.

کلیه عملیات اجرایی، چیدن کاال و آرایش و آماده سازي غرفه ها باید 24 ساعت 
قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد و کلیه وسائل اضافی و صندوق هاي خالی 

از محوطه نمایشگاهی خارج گردد.
شرکت کننده مکلف است خسارات وارده به تجهیزات، غرفه، سالن یا محوطه 

نمایشگاه را بر طبق ارزیابی کارشناسان به برگزارکننده پرداخت نماید.
را برعهده خواهد داشت. شرکت کنندگان  نمایشگاه  برگزارکننده نظافت کلی 
مسئول نظافت غرفه هاي خود می باشند که  همه روزه بایستی قبل از شروع 

ساعت بازدید انجام گیرد.

کارت شناسایى غرفه داران 
جهت  نمایشگاه  محوطه  به  غرفه ها  کارکنان  و  مشارکت کنندگان  ورود  براى 
طور  به  و  کارتهاى مخصوصى صادر  نمایشگاه  در طول  غرفه  اداره  یا  برپایى 
زیر  سطح  براساس  مذکور  کارت هاى  تعداد  مى شود.  واگذار  آنان  به  رایگان 
فرم  مى بایستى  مشارکت کنندگان  کلیه  شد.  خواهد  صادر  غرفه  هر  پوشش 
صدور کارت شناسایی مربوط به غرفه داران را تکمیل و به دبیرخانه نمایشگاه 

ارسال نمایند.
الصاق کارت شناسایی در طول مدت نمایشگاه الزامى مى باشد.
کارت شناسایى به هیچ عنوان قابل واگذارى به غیر نمى باشد.

رعایت شئونات اسالمى براى تمامى غرفه داران نمایشگاه الزامیست.
حضور در غرفه از زمان بازگشایی سالن تا زمان بسته شدن سالن الزامى است.

بیمه و اقدامات ایمنی
شرکت کنندگان مسئول حفظ و نگهداري اقالم نمایشی، کاالها و وسائل خود 
می باشند و ضروري است غرفه ها، کاالهاي نمایشی و وسائل و لوازم شخصی و 
سایر  و  تصادفات  اتفاقات،  آتش سوزي،  خسارات  مقابل  در  را  خود  کارکنان 

خطرات بیمه نمایند.
شرکت کننده مسئول اتفاقات و تصادفات وارده به کارکنان خود و یا افراد ثالث 

بوده و برگزارکننده در این زمینه تعهدي ندارد.
شرکت کنندگان موظفند هرگونه اشیاي قابل اشتعال از قبیل جعبه و کارتن
 هاي خالی و وسائل بسته بندي را از محل سالن هاي نمایشگاه خارج نمایند و 
از نگهداري آنها در مسیر کابلهاي برق و پشت پانلها اکیداً خودداري نمایند. به 
منظور نگهداري این قبیل اجناس از طرف برگزارکننده مکانی در نظر گرفته 

خواهد شد.
جبران خساراتی که در نتیجه اهمال شرکت کننده وارد شود بطور کامل برعهده 

شرکت کننده خواهد بود.
نگهداري چراغ هاي بدون حفاظ و یا وسائل شعله زا و آتش زا در درون غرفه و 
سالن نمایشگاه ممنوع و همچنین نگهداري هرگونه وسائل آتش زا مانند نفت، 
با برگزارکننده و اخذ مجوز  .  بدون هماهنگی قبلی   .  . بنزین، تینر، الکل و 

کتبی ممنوع می باشد.

ورود و خروج کاال (امورگمرکی)
ورود کلیه کاالها از سرزمین اصلی به جزیره کیش مجاز است.

خروج کلیه کاالهایی که از سرزمین اصلی به جزیره کیش وارد شده اند تنها با 

ارائه برگه اظهارنامه گمرکی و برگه بارنامه هوایی یا دریایی که در هنگام ورود به 
جزیره، اخذ شده است امکان پذیر می باشد.

در مورد ورود کاال از طریق مسیر هوایی به جزیره کیش، کلیه شرکت کنندگان 
موظفند عالوه بر رعایت بند فوق، فهرست کاملی از نوع کاال، تعداد، وزن و نام 
کشور تولیدکننده را حداکثر تا 15 روز قبل از ورود کاال، به دبیرخانه نمایشگاه 
ارسال نمایند. کاالهاى ساخت خارج که از داخل به جزیره کیش حمل مى گردد 
بایستى فهرستى از این قبیل کاالها به گمرگ کیش ارائه گردد تا هنگام عودت 

آنها به داخل کشور مشکلى ایجاد نشود.
ورود و خروج کاالها به داخل نمایشگاه بایستی با نظارت و براساس دستورالعمل

 هاي برگزارکننده صورت پذیرد.
پرداخت کلیه هزینه ها و هماهنگی آن جهت حمل و ترخیص کاال از گمرك به 

محل نمایشگاه به عهده شرکت کننده می باشد.
برگزارکننده بمنظور هماهنگی و اقدام بموقع یک پیمانکار را بعنوان کارگزار حمل 

و نقل و امور گمرکی معرفی می نماید.

انتشارات، تبلیغات عکاسی و خطاطی 
شرکت کنندگان مجاز به تبلیغ براي کاالهاي خود از طریق تبلیغات منفی براي 

کاالهاي مشابه سایر شرکت کنندگان یا رقباي تجاري خود نیستند.
نصب هرگونه بلندگو و یا وسائل دیگري که موجب مزاحمت سایر شرکت کنندگان 
را فراهم نماید یا سبب مختل شدن نظم سالن و تردد گردد اکیداً ممنوع است و 

در موارد استثنایی کسب موافقت قبلی برگزارکننده ضروري است.
برگزارکننده حق دارد از هر قسمت نمایشگاه عکس و یا فیلم تهیه کند و این 
عکسها ممکن است براي درج در انتشارات نمایشگاه مورد استفاده قرار گیرد و 
شرکت کنندگان در نمایشگاه هیچگونه ادعایی از بابت حق االمتیاز نخواهند داشت.

انجام خطاطی در نمایشگاه  عکاسان و خطاطان مجاز به گرفتن عکس، فیلم یا 
با رعایت شرایط و ضوابط  و  برگزارکننده  قبلی و کتبى  با موافقت  نیستند مگر 

مقرر.
بر روي دیوارهاي  تابلو و نوشته  شرکت کنندگان مجاز به نصب هیچگونه شعار، 

نمایشگاه و خارج از محوطه غرفه خود نمی باشند.
نمایش کاالهاي خارجی و یا تبلیغ براي آنها از هر طریق در غرفه هایی که جهت 
در  است.  ممنوع  گرفته  قرار  شرکت کننده،  اختیار  در  داخلی  کاالهاي  نمایش 
صورت مشاهده هر یک از موارد فوق مشارکت شرکت کننده، مشارکت خارجی 
آن  اجاره  مابه التفاوت  و  محاسبه  ارزي  به صورت  غرفه  هزینه هاي  و  تلقی شده 

دریافت خواهد گردید.
نصب هرگونه بیلبورد و بنر در فضاهاى عمومى سالن و یا محوطه ورودى نمایشگاه 

مى بایستى با هماهنگى برگزارکننده انجام پذیرد. 

سیستم برق
برق  مسئولین  مجوز  بدون  سالن  برق  از  استفاده  به  مجاز  رأساً  شرکت کننده 
از پرداخت هزینه هاي مربوط  نیاز به برق بیشتر پس  نخواهند بود و در صورت 

نسبت به نصب برق الزم توسط مسئولین برق اقدام خواهد شد.
نصب و استفاده از برق سالن فقط از سوي مسئولین فنی و برق انجام می پذیرد.

روادید 
ورود مستقیم از خارج از کشور به جزیره کیش نیاز به اخذ ویزا ندارد ولی آن 
از  بعد  یا  و  شوند  وارد  اصلی  سرزمین  به  ابتدا  که  خارجی  میهمانان  از  دسته 
به  نسبت  بایستی  باشند  داشته  را  کشور  مناطق  دیگر  به  ورود  قصد  نمایشگاه 

تقاضاي ویزا در موعد مقرر اقدام نمایند.

شکایات و تخلف از مقررات
دعاوي احتمالی شرکت کنندگان در نمایشگاه علیه برگزارکننده (در مورد غرفه و 
شرایط مربوط به آن و سایر اختالفات) باید کتباً به برگزارکننده منعکس گردد. 

این دعاوي تا یک ماه بعد از پایان نمایشگاه قابل رسیدگی خواهد بود.

تخلیه فضاي نمایشگاهی و تحویل سالن ها به برگزارکننده
جمع آوري و بسته بندي کاالهاي مورد نمایش باید یک روز پس از پایان نمایشگاه 

انجام گیرد.
حداکثر زمان جمع آوري و تخلیه کاال و برچیدن غرفه و تحویل محل آن توسط 

شرکت کنندگان به برگزارکنندگان 2 روز پس از اختتام نمایشگاه می باشد.
نماید  تخلیه  را  غرفه  تعیین شده  مدت  ظرف  نتواند  شرکت کننده اي  چنانچه 
غرفه بندي  سیستم  و  کاال  نگهداري  و  حفظ  قبال  در  مسئولیتی  برگزارکننده 

شرکت کننده نخواهد داشت.
در صورت عدم تخلیه و تحویل بموقع غرفه، برگزارکننده مجاز است نسبت به 
تخریب غرفه و جابجایی کاالها اقدام نماید. بدیهی است هزینه تخریب غرفه و 
جابجائی کاالها و سایر هزینه هایی که برگزارکننده از این بابت متحمل می گردد 

از شرکت کننده دریافت خواهد گردید.
در صورتیکه به علت بروز اختالف از خروج کاالي شرکت کنندگان جلوگیري شود 

به کاالي آنها هزینه انبارداري تعلق می گیرد.
در صورتیکه شرکت کننده جهت رفع اختالف یا تسویه حساب به موقع و خروج 
کاالها اقدام نکند، کلیه کاالها پس از یک ماه به نفع برگزارکننده ضبط خواهد 
شد و در صورتیکه ارزش رسمی اجناس ضبط شده، کمتر از هزینه هاي مربوطه و 
از  مابه التفاوت آن  به دریافت  برگزارکننده می تواند نسبت  باشد،  وارده  خسارات 

طریق مراجع قضائى اقدام نماید.

 دبیرخانه : تهران خیابان مطهرى خیابان فجر کوچه نظرى
پالك 52 واحد 4 کد پستى 1588614816

www.iranairshow.com   info@iranairshow.com   
telefax : +982188861191
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