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 و یور بهره ر،يدپذيتجد یها یانرژ محيط زيست، الملليبين نمايشگاهقوانين و مقررات حضور در 

 ینرژاييجوصرفه

(F12)  

 ه:اطالعات برگزارکنند

  شركت راهکار تجارت مديريت كوشا برگزار کننده:

  (021) 42917100 فکس : (021) 42917000 :تلفن

 www.energysaving.ir  :وب سايت

 sales@energysaving.ir   :ثبت نام خارجي ايميل      info@energysaving.ir  :يثبت نام داخل ايميل

 نحوه ثبت نام

هت اطالع از نحوه ثبتت نتام جصورت اينترنتی بوده و  بهي انرژ يیجو صرفه و يور بهره ر،يدپذيتجد يها يانرژ المللیبین نمايشگاهثبت نام در 

 .نسبت به ارائه درخواست ثبت نام خود اقدام نمايید مندرج در وب سايت نمايشگاه می توانید ضمن مطالعه راهنماي ثبت نام

 . مايندنام اقدام كلیه عالقمندان به حضور در نمايشگاه می بايست نسبت به انجام كامل مراحل ثبت نام و تکمیل مدارك ثبت ن 

 باشد:به شرح زير مي پيش ثبت نام مدارك الزم جهت 

 ثبت نام اولیه در وب سايت رسمی نمايشگاه و اخذ شناسه ورود. -1

رتبته بنتدي ا پروانه بهره برداري يت ،شركت( یروزنامه رسم ايارزش افزوده و  ی)گواه ياسکن كارت اقتصاد ستيبا یمقی واشخاص حق -2

 قدام نمايند.ا( قوانین و مقررات مهر و امضاء شده )صفحه آخر همین مدرك و نظارت راهبردي رياست جمهوري ومعاونت برنامه ريزي 

( و ارسال تصوير اسکن شده كارت ملی شخص متقاضی، پروانته بهتره بترداري )در صتورت وجتوداشخاص حقیقی می بايست نسبت به 

 ( اقدام نمايند.قوانین و مقررات مهر و امضاء شده )صفحه آخر همین مدرك

 نتدهينما يركت هاشركت ها )به جز ش یتمام يثبت نام برا شیهمزمان با ارسال مدارك پ يارائه اصل كاتالوگ به ستاد برگزار:  1نکته

 است. ی( الزامیخارج

 ارسال اصل کاتالوگ به ستاد برگزاری برای مشارکت کنندگان الزامي مي باشد. :2نکته 

 است. يهمزمان با ارسال کاتالوگ الزام ینام تجار ارسال ثبت برند و: 3نکته 

ارك پتیش ستاد برگزاري پس از بررسی مدارك اولیه ارسال شده توسط متقاضیان و در صورت كامل بودن مدارك نسبت بته تايیتد متد -3

طتالع وده ايد بته انمثبت  نام اقدام خواهد نمود و مراتب از طريق آدرس پست الکترونیکی كه در هنگام ثبت نام در سامانه ثبت نامثبت

 .رسیدمتقاضیان خواهد 

ز منتوي اپس از تايید مدارك پیش ثبت نام، متقاضیان میبايست ضمن ورود به سامانه ثبت نتام، نستبت بته ستفارش غرفته و ختدمات  -4

      ينتده اعتالم نماامانمربوطه اقدام نمايند. به منظور جلوگیري از دوباره كاري ، متقاضیان میبايست درخواست هاي قطعی ختود را در ست

 )امکان اصالح درخواست ها در شرايط خاص و با تايید ستاد برگزاري امکان پذير میباشد.(

ريالی با توجته  –نکته : متقاضیان میبايست در انتخاب نوع غرفه درخواستی اعم از غرفه هاي ريالی ، غرفه هاي ارزي يا غرفه هاي ارزي 

، و با در نظر گترفتن قتوانین و مقتررات اقدام نمايند بديهی است ستاد برگزاري ضمن بررسی متقاضیانبه قوانین و مقررات بخش ارزي 
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نسبت به تايید يا عدم تايید متقاضیان اقدام خواهد نمود و متقاضتیان حتق هرگونته اعتراضتی را در ايتن خصتوص از ختود ستلب  راساً

 مینمايند.

ر صتورتی كته دیان نسبت به تايید يا عدم تايید درخواست ها اقدام خواهتد نمتود ، برگزاري پس از بررسی درخواست هاي متقاضستاد  -5

 نه ثبت نتام ودرخواست متقاضی تايید گردد متقاضی میبايست در زمان بندي مقرر نسبت به پرداخت مبلغ پیش فاكتور صادره در ساما

قتدام نمايتد. انام نسبت به ثبت اطالعات پرداختت ختود  بر اساس درخواست متقاضی صادر شده است اقدام و با مراجعه به سامانه ثبت

یتواند نسبت مهمچنین در صورتی كه درخواست متقاضی تايید نشود اين امر از طريق ايمیل به اطالع متقاضی خواهد رسید و متقاضی 

سبت رت اختیاري نتوانند به صومتقاضیان میبه رفع نواقص يا تغییر درخواست اقدام و مجددا درخواست هاي جديد خود را ارسال نمايد.

 .به سفارش خدمات نمايشگاهی اقدام نمايند كه اين امر در مراحل ثبت نام پیش بینی شده است

ه الزامتی تايیتد درخواستت ستفارش غرفتروز پتس از 5ارسال تصوير فیش واريزي حتداكرر ثبت اطالعات پرداخت در سامانه ثبت نام و  -6

 .(كیلوبايت اسکن و ارسال گردد 250حداكرر   JPGو با فرمت وده بايست خوانا ب.)اين فیش میمیباشد

عته یبايست بتا مراجفضاي ريالی درخواست داده اند مخود، متقاضیانی كه در ثبت نام در سامانه ثبت نام ،  پس از ثبت اطالعات پرداخت -7

ر صتفحه مونته موجتود دتوجه به نم و با د نامه اقدابه منوي تعهد نامه ارزي ريالی ضمن دانلود فرم تعهد نامه نسبت به مهر و امضاء تعه

ي ريتالی چتک تضتمین ارزاقدام نماينتد. توديع چک به میزان كل ارزش ارزي غرفه خود  و نسبت به تعیین رقم چک تضمین تعهدنامه

د از و ستتا بوده و به حساب بانکی آن به شبکه سراستري بتانکی متصتل باشتد متقاضی يا شخص میبايست صرفا چک متعلق به شركت

 . پذيرش ساير چک ها معذور میباشد

 ش افزودهماليات ارز %9( + از طريق سايت رسمي نمايشگاه اعالم مي گرددنرخ روز يورو ) xيورو  x 215فرمول چک: متراژ غرفه 

 "ديريت كوشا مجارت راهکار ت "و بدون بابت بوده و صرفا در وجه شركت روز اول نمايشگاه تاريخ  هتذكر: چک تضمین فوق میبايست ب

 صادر گردد و ستاد از پذيرش ساير چک ها معذور است.

لی ک بته امتور متامتقاضیان پس از مهر و امضاء تعهدنامه ارزي ريالی و نیز صدور چک مربوطه میبايست اصل تعهد نامه را به همراه چت -8

سید اقتدام رارسال و نسبت به اخذ  1، واحد 6ك يابان بوستان، پال، ختهران، شهرك غرب، بلوار دادمانآدرس  ستاد برگزاري به 

 نمايند.

ضتعیت وايیتد ستتاد ، پس از انجام كلیه مراحل ثبت نام ، ارسال كلیه مدارك، پرداخت هزينه هاي ثبت نام و توديع تضامین الزم  و با ت -9

د را ن ثبت نام خودر صورتی كه متقاضیابديهی است  ،ثبت نام متقاضیان از حالت پیش ثبت نام به ثبت نام قطعی تغییر داده خواهد شد

ام و تقاضیان اقتدبه ساير م ي درخواستی آنانقطعی ننمايند حتی در صورت واريز وجه نیز ستاد برگزاري میتواند نسبت به واگذاري فضا

 .است حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب مینمايدمتقاضی مذكور كه ثبت نام خود را قطعی ننموده 

نام خواهد بود و ستاد برگزاری هيچگونه مسئوليتي است عدم وصول هر يک از موارد فوق موجب عدم قطعي شدن ثبتالزم به ذکر 

 نام متقاضيان نخواهد داشت.در قبال عواقب ناشي از عدم ثبت

 باشد:ر جهت دريافت به موقع خدمات درخواستي الزامي مينام انجام موارد زيپس از قطعي نمودن ثبت 

 

 ت اطالعات شترك عی شدن ثبت نام، متقاضیان میبايست مطابق سررسید تاريخ هاي اعالم شده در سامانه ثبت نام ، نسبت به ارسالپس از قط

ست امايند بديهی نخود جهت درج در كتاب توانمندي ها و سی دي و وب سايت رسمی نمايشگاه، اسامی غرفه داران، كارت خودرو و .... اقدام 

 عتات ايتن قبیتلت با كیفیت مناسب به اطالعاتی كه بعد از سررسید اعتالم شتوند ترتیتب اثتر داده نخواهتد شتد و اطالبه منظور ارائه خدما

 و سايت درج نخواهد شد.متقاضیان در كتاب 

 تاد ستبته  اطالعات ستاد برگزاري هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه خدمات به متقاضیانی كه اطالعات درخواستی را مطابق آخرين مهلت ارسال

 ارسال ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت. بديهی است هیچگونه وجهی به اين قبیل متقاضیان عودت نخواهد شد.
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 ستتفاده قترارامتورد  پذيرفته می شود كه عیناً در موضتوعات مترتبط در سامانه كلیه اطالعات شركت كنندگان در نمايشگاه بصورت تايپ شده 

اير فرمت هتا و ستاد از پذيرش اطالعات در قالب فکس و س داشت نخواهد مطالب صحت قبال در مسئولیتیاري خواهند گرفت لذا ستاد برگز

 معذور میباشد. 

 ر،يدپذيتجد يها يانرژ محيط زيست، نمايشگاهبرگزاري خدمات قابل ارائه توسط ستاد 

 يانرژ يیجو صرفه و يوربهره

 فضای نمايشگاهي: 

 :با تجهيزات الف ( فضای داخل سالن

 باشد.متر مربع می 12متراژ غرفه ارزي و يا ريالی داخل سالن حداقل  -1

 متر  مربع( به شرح زير می باشند: 12نمايشگاهی داخل سالن )به ازاي هر  عادي تجهیزات عمومی غرفه هاي -2

 يزميک عدد  -4 ورپردازی غرفهن -3 يوارهای پارتيشن غرفهد -2 ر درب غرفه )کتيبه(س -1

  موکت -7 عدد پريز برقيک  -6 دد صندليعدو  -5
 

استبه و مح میزان خسارت راسا توسط ستتاد آوردن هر گونه خسارت به غرفه هاي پیش ساخته از سوي مشاركت كننده وارددر صورت  -3

 وجوه آن از مشاركت كننده اخذ خواهد شد.

پتس از آن تتاريخ  وجتود دارد و ه ختام( بت با تجهیزاتاز ) امکان تغییر نوع فضا 05/11/97حداكرر تا تاريخ بعد از قطعی شدن ثبت نام  -4

دام ا تجهیزات اقالزم به توضیح است در صورتی كه مشاركت كنندگان محترم نسبت به اخذ فضاي بنمی باشد  تغییر نوع فضا امکان پذير

 خواهد شد.ناده و هزينه مربوطه را پرداخت نمايند و پس از آن نسبت به درخواست فضاي خام اقدام نمايند هزينه مربوطه عودت د

ي استتفاده آمپر را دارا میباشد و مقاومت ستیم كشتی هتا 2خروجی برقی كه به شركت كنندگان محترم تحويل میگردد قابلیت جريان  -5

وسايل نمايشی پرمصرف ممنتوع استت. در صتورت نیتاز شده در غرفه ها محدود است. لذا استفاده از وسايل پر مصرف پروژكتور اضافی، 

 .نمايدبايد با هماهنگی برگزاركننده مجوز دريافت  مشاركت كننده

 :(زمين خامفضای داخل سالن بدون تجهيزات ) -ب 

تحويل  و..... از قبیل پنل، موكت، نور و سردرب مشاركت كننده بدون داشتن تجهیزات نمايشگاهیفضاي خام: فضايی است كه به 

  باشد.عهده مشاركت كننده میبر تجهیز آن گردد و می

 يست نسبت بهمیبا ،از قطعی شدن ثبت نام در سامانه نمايشگاه، مشاركت كنندگانی كه نسبت به اخذ زمین خام اقدام نموده اند پس

 بخش سازي كه متعاقبا درتوجه به روند اخذ مجوز غرفهمیبايست با  انغرفه ساز نمايند.غرفه خود اقدام  انتخاب پیمانکار ساخت و ساز

فرصت دارند تا كلیه  21/11/97تا تاريخ  حداكرراين قبیل متقاضیان  .اقدام نمايند جهت اخذ مجوز می گردد، سايت اعالمغرفه سازي 

 نمايند. انجام و مجوز غرفه سازي دريافتبا توجه به مدارك مندرج در سايت را  خودموارد مربوط به ساخت و ساز غرفه 

 اهد بود.خومتر مربع  60ها و در جزيزه مربع متر 36، نحداقل متراژ جهت غرفه سازي در فضاي دور سال .1

ر ددرخواستی  ثبت نام متراژفرم هاي در می باشند، می بايست  (خام )زمین بدون تجهیزات مشاركت كنندگانی كه متقاضی غرفه .2

 قسمت بدون تجهیزات وارد نمايند.

فی نامه از جوز و ارائه معرمدرخواست صدور به  نسبت ی كه در سايت نمايشگاه متعاقبا اعالم می گردد،از طريق بايستمیغرفه سازان  .3

  نمايند. اقدامبه ستاد برگزاري  21/11/97 تا تاريخ شركت اصلی
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 وظايف پيمانکار ساخت غرفه

ان انتخاب لی ايرپیمانکار غرفه ساز می بايست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط شركت سهامی نمايشگاه هاي بین المل

 به سايرين اعطا نخواهد شد.  گردد و مجوز

 وراجعه نموده ممجوز غرفه سازي و فرايند صدور مجوز به بخش غرفه سازي كسب اطالعات تکمیلی بابت اخذجهت  ستيبا یمپیمانکار 

 تکمیل نمايد. قوانين و مقررات غرفه سازی دفترچهمورد نیاز را طبق ضوابط مشخص شده در تمامی فرم ها و مدارك 

سن حساخت به موقع غرفه، بابت تضامین  ،بايست طبق جدول ذيلباشند، میدگانی كه متقاضی غرفه بصورت خام میمشاركت كنن -1

 وبه قوانین  ا توجهبمی بايست انجام كار و رعايت اصول و مقررات غرفه سازي، عدم وارد آوردن خسارت و تخلف و تخلیه به موقع را 

  .ندمقررات غرفه سازي طبق ضوابط پرداخت نماي

 

 

 

 

 

 

 

ائه ده فقط با ارش ذاخ چکالمللی تهران، ي بینهاز سوي شركت سهامی نمايشگاهبعد از اتمام كار نمايشگاه و ارائه گزارش ابديهی است  -2

 ها از تضمین ارائه شده كسر خواهد گرديد.و در صورت تخلف، جريمه عودت خواهد شد رسید دريافت چک

ه ختود را تهیت بترق مصترفی شركت كنندگان موظفند كابل و تابلوهاي اتوماتیک )استاندارد و مجهز به سیستم ارت( و متناسب با میزان -3

حتد بترق شتركت وا بتا ستتاد برگتزاري و هماهنگیضمن نموده و جهت انتقال برق از تابلوي اصلی يا كابلهاي ارتباطی به غرفه مربوطه 

 سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران اقدام نمايند.

 مبلغ تضمين )ريال( متراژ غرفه

 ريال 000/000/15 متر مربع 50زير 

 ريال 000/000/30 متر مربع 100تا  50از 

 ريال 000/000/50 متر مربع 200متر مربع تا  100از 

 ريال 000/000/60 متر مربع به باال  200از 
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و  الذکرفوقمدارك  کليه نسبت به ارائه 12/11/97شرکت های متقاضي ساخت و ساز غرفه مي بايست حداکثر تا تاريخ  تذکر مهم:

 000/000/1بلغ در اخذ مجوزات الزم )مطابق با جدول باال( م تأخير زورهر  اقدام نمايند بديهي است به ازاء غرفه خود 3Dطرح های 

 خواهد شد.ريال جريمه تأخير به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و اين جرائم رأساً از محل تضامين دريافتي کسر 

 

 ساخت طبقه دوم: -1- ب

 ورگزاركننده بش فنی مشاركت كنندگانی كه تمايل به ساخت طبقه دوم در فضاي نمايشگاهی خود داشته باشند با رعايت شرايط زير و تايید بخ

 بخش فنی نمايشگاه و پرداخت هزينه مربوطه میتوانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام نمايند.

 به شرح زير مي باشد:ساخت طبقه دوم  ط الزم برایيشرا

  ر فنی يی طرح غرفه توسط مديه نهايديیکی غرفه و ارتفاع سالن و تأيزیط فيتوجه به شرا 

   متر مربع  36حداقل فضاي ممکن براي طبقه همکف 

 از مساحت طبقه همکف باشد. %25د يمساحت طبقه دوم با 

 ر غرفه هاي همجوار داشته باشد.ياچ تداخل و مزاحمتی براي سید هيساخت طبقه دوم نبا 

 نه طبقه همکف يكل هز به برگزاركننده عالوه بر از مساحت استفاده شده را %50 ديبراي هر متر مربع از طبقه دوم، شركت كننده با

 پرداخت كند.

 بايست به صورت اكسپوز )بدون سقف( اجرا شود.طبقه دوم می 

  شرط اصلی صدور مجوز می باشد.انجام تسويه حساب مربوطه به ساخت طبقه دوم 

 :فضای باز( ج

  باشد.متر مربع می 30حداقل متراژ غرفه ارزي و يا ريالی فضاي باز 

 هد داشت.ستاد برگزاري در خصوص متقاضیان فضاي باز تنها نسبت به اختصاص فضا اقدام نموده و مسئولیت ديگري بر عهده نخوا 

 ن خصتوص بتر ضی فضاي باز بر عهده متقاضیان بوده و ستاد هیچگونه مسئولیتی در ايتحراست و نگهبانی از تاسیسات شركت هاي متقا

 عهده نخواهند داشت.

 اقتدام و بتهتکمیل و مهر و امضاء كردن فرم مربوطه كه در سايت نمايشگاه می باشتدمیبايست نسبت به  ي متقاضی نگهبان،شركت ها ، 

دارك برگزاري ، م فرم مذكور توسط ستادء يند.مشاركت كننده بعد از مهر و امضاهمراه كپی كارت ملی نگهبان تحويل ستاد برگزاري نما

 را تحويل حراست شركت سهامی نمايشگاه می نمايند.

 گونته مسئولیت افراد معرفی شده توسط شركت ها راسا بر عهتده خودشتان بتوده و ستتاد در قبتال مشتکالت و حتوادث احتمتالی هیچ

 مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
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 ن ايتن هرگونه خسارت وارد شده توسط مشاركت كنندگان مستقر در فضاي باز میبايست توسط مشاركت كننتده جبتران گتردد ، میتزا

 د بود.خسارت از سوي برگزاركننده تعیین و مشاركت كننده متعهد به پرداخت خسارات وارده بدون هیچگونه قید و شرطی خواه

 گیرد. لذا مشاركت یركت متقاضی حضور در فضاي باز نمايشگاه، در لحظات آخر برگزاري انجام مبا عنايت به اينکه ثبت نام و جانمايی ش

از را  ها در فضاي بتكنندگان محترم عنايت داشته باشند كه نقشه فضاي باز مرتبا تغییر خواهد نمود.و ستاد برگزاري حق جانمايی شركت

هاي ديگر در اطراف يی شركتننده حق هیچ گونه اعتراضی در خصوص جانمادارد. و مشاركت كت براي خود محفوظ میاتا آخرين لحظ

 فضاي خود را ندارد.

 :کتاب اختصاصي نمايشگاه

 ارائته فتیش مشاركت كننده در صورت تمايل به حضور در كتاب رسمی نمايشگاه،  بايد نسبت به ارائه درخواست در مهلت تعیین شتده ،

ه ر برگزاركننتدطالب جهت چاپ به برگزار كننده اقدام نمايد. در صورت عدم رعايت مهلتت مقتربانکی پرداخت هزينه و همچنین ارائه م

 نسبت به درج مطالب مشاركت كننده در كتاب رسمی نمايشگاه مسئولیت نخواهد داشت.

 :در اختیار متقاضیان قرار می گیردتسهیالت زير  در كتاب توانمندي ها

  و توانمندي هاي شركت به دو زبان فارسی و انگلیسی درج نام، مشخصات به مشاركت كننده براي اختصاص يک صفحه -1

 .رسمی نمايشگاه تا دوره بعد نمايشگاه سايتوب درج نام و توانمندي هاي شركت در  -2

 درج نام و موقعیت مکانی هر شركت در دفترچه اطالعاتی نمايشگاه. -3

 الن نمايشگاه.درج نام و موقعیت مکانی هر شركت در بنر اختصاصی ورودي هر س -4

 .به مشاركت كننده اختصاص يک جلد كتاب نمايشگاه -5

  توانند شرايط حضور در ضمن مراجعه به سايت اختصاصی نمايشگاه میكتاب اختصاصی نمايشگاه، بخش آگهی هاي متقاضیان حضور در

 اين كتاب را دريافت و اقدام الزم را معمول دارند.

 :خدمات تبليغاتي در وب سايت نمايشگاه

جهتت  سیار مناسبیبفرصت  تعداد بیشماري از مخاطبان واقعی اين صنعت از وب سايت نمايشگاه با توجه به ثبت نام اينترنتی نمايشگاه و بازديد

بتراي  دونیماشتن برنامه داز آنجايیکه امروزه يکی از مهمترين ابزار هاي بازاريابی و توسعه بازار  معرفی شركت ها از طريق سايت مهیا می باشد و

تاد برگتزاري میباشتد ست اين عرصهتبلیغات موثر میباشد و از طرفی اين رويداد مهم محل مناسبی جهت عرضه توانمندي هاي شركتهاي فعال در 

 امکان مناسبی را جهت انجام تبلیغات مناسب و هدفمند براي متقاضیان فراهم آورده است .

 :نمايشگاه ويژه نامه های اختصاصي

حاوي مطالب مهمی  ها در دستور كار خود قرار داده است اين ويژه نامهدر سه نوبت ويژه نامه اختصاصی نمايشگاه را  چاپ هیه وستاد برگزاري ت

می باشد. اين ويژه نامه فرصت مناسبی  اين حوزه در خصوص آخرين رويداد ها و دستاورد هاي اين صنعت و نیز آخرين اخبار و اطالعات تخصصی

اين طريق نسبت به معرفی توانمنتدي هتاي ختود اقتدام نماينتد. ضتمن  ت هاي فعال و توانمند اين صنعت قرار خواهد داد تا ازرا در اختیار شرك

 نسبت به درج آگهی در اين ويژه نامه ها اقدام نمايند. منوي سفارش غرفه و خدمات سامانه ثبت نام تکمیل بخش ويژه نامه 

 اژ آگهی می توانند با ستاد برگزاري تماس حاصل فرمايند.همچنین شركت هاي عالقمند به درج رپورت
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 :سمينار تخصصي شرکت ها

  تبلیغاتی  ینار هايبخش مربوط به سم تکمیلسمینار هاي اختصاصی شركت ها در طول برگزاري نمايشگاه برگزار خواهد شد و شركت ها با

 ند. اقدام نماي هاي خود سبت به برگزاري سمینار جهت ارائه توانمنديطبق زمانبندي اعالم شده می توانند ن و خدمات در منوي سفارش غرفه

 

 و تعهدنامه حراست كارت شناسايی و پاركينگ

  ا رت شناسايی فرمهاي مربوط به درخواست كاردر سامانه ثبت نام ضمن مراجعه به منوي مدارك تکمیلی میبايست مشاركت كنندگان

تناسب با سايی و پاركینگ منمايند. تعداد كارت شنا ارسالبه برگزار كننده يق سامانه ثبت نام از طرتکمیل و  15/11/97حداكرر تا تاريخ 

راست حسوي ز . محدوديت هاي درنظر گرفته شده امتراژ تحت پوشش غرفه شركت كننده به شرح زير به متقاضیان تعلق خواهد گرفت

ه ببت نام فقط ثامانه سور نخواهد شد. لذا به منظور عدم بروز مشکالت شركت سهامی نمايشگاه بوده و كارت بیشتر از سهمیه صادر و ممه

ل زم را معموالی دقت تعداد مندرج در جدول زير به مشاركت كنندگان اجازه ثبت اطالعات خواهد داد لذا در تکمیل و اعالم اسامی قطع

 فرمايید.

 ب) رعايت حجا هر شخص اقدام نمايید. رنگی س پرسنلیدر هنگام ورود اطالعات اشخاص نسبت به درج صحیح اسامی به همراه عک 

 الزامی میباشد.( هبراي بانوان محترماسالمی  كامل

  توزيع  للیبین الم در نمايشگاهروز قبل از افتتاح نمايشگاه در محل ستاد برگزاري واقع  مشاركت كنندگان از سه شناسايیكارت

 خواهد شد.

 به غرفه داران اعطاء خواهد شد. كارت پاركینگ مطابق جدول مندرج در ذيل 

  س از پو قدام ا نمايشگاه بخش مدارك تکمیلی سامانه ثبت ناممشاركت كنندگان می بايستی نسبت به اخذ تعهد نامه حراست از

 اقدام نمايند.نسبت به عودت آن از طريق سامانه  تکمیل نمودن و مهر و امضاء كردن آن

 نها بر اساس اطالعات تغیر فعال خواهد شد و كلیه كارت ها  15/11/97و كارت پاركینگ در روز  بخش دريافت اطالعات اسامی غرفه داران

دام عات خود اقبت اطالموجود در سامانه صادر خواهد شد و مسئولیت عدم صدور كارت براي متقاضیانی كه تا قبل از آن تاريخ نسبت به ث

 ننمايند بر عهده مشاركت كنندگان محترم میباشد.

 اسپورت پرنگی  ندگان شركت هاي خارجی در صورت نیاز به معرفی غرفه داران خارجی می بايست به صورت حضوري به همراه اسکننماي

 دور كارت مراجعه نمايند.به ستاد برگزاري جهت ص 01/12/97لغايت  29/11/97كنندگان خارجی از تاريخ مشاركت

 
 

 ناسايي غرفه داران فضای بازکارت ش کارت شناسايي غرفه داران فضای داخل سالن

 تعداد متراژ تعداد متراژ

 عدد 2 متر مربع 50تا  عدد 2 متر مربع 12تا 

 عدد 3 متر مربع به باال  101از  عدد 3 متر مربع 24تا  13

 عدد4 متر مربع 50تا  25

 عدد 6 متر مربع 100الي  51

 عدد 8 متر مربع 150الي  101

 ددع 10 متر مربع به باال 151

 

 

 غرفه داران فضای باز کارت پارکينگ غرفه داران فضای داخل سالن کارت پارکينگ

 تعداد متراژ تعداد متراژ
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 عدد 1 متر مربع 50تا  عدد 1 متر مربع 12تا 

 عدد 2  متر مربع 100تا  50از  عدد 2 متر مربع 50تا  13

 عدد 3 متر مربع به باال 10 عدد 3 متر مربع به باال 50

 ررات عمومی ثبت ناممق

 دارد.برگزار كننده حق پذيرش يا رد فرمهاي درخواست مشاركت را براي خود محفوظ می 

  باشتد و یممجتري  اختیار كامل جانمتايی بتا ،خواست كلیه شركت كنندگانهاي سالن ها از جهت انطباق با دربا توجه به محدوديت

 می نمايند.مشاركت كنندگان حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب 

  باشد.مشاركت كننده مجاز به واگذاري غرفه تخصیصی يا مشاركت با شخص ثالث نمی 

 موافقتت بتی مشاركت كنندگانی كه مايلند به نحوي كاركرد ماشین آالت خود را بصورت عملی نمايش دهند بايتد قتبال بتا اعتالم كت

ئول جبتران كلیته در هر حال مشاركت كننده مس گزاركننده برسانند.برگزاركننده را كسب نمايند و میزان برق مصرفی را به اطالع بر

 باشد.شین آالت خود به شخص ثالث يا برگزاركننده میاخسارات ناشی از كاركرد م

 و پس از  ت كننده بودهمسئولیت حفظ و نگهداري كاال در ساعات بازديد و ايام قبل از افتتاح و بعد از اختتامیه نمايشگاه بعهده مشارك

 يشگاهنماري كاال بعهده حفظ و نگهدا ،گرددايان ساعت كار روزانه نمايشگاه و در ساعات غیر بازديد كه درهاي سالن قفل و پلمپ میپ

 باشد.می

  بتل از قصاحبان ماشین آالت سنگین در زمان ثبت نام موظف به هماهنگی كامل براي نحوه حمتل ماشتین آالت بته غرفته دو هفتته

 باشند. در غیر اين صورت چنانچه امکان انتقال دستتگاه مربوطته بته محتل غرفته موجتود نباشتدبرگزاركننده می افتتاح نمايشگاه با

 مسئولیتی بر عهده برگزار كننده نخواهد بود.

 ( 31( و طبقه اول سالن میالد )44-2با عنايت به ساختار طبقه اول سالن خلیج فارسB امکان ورود لیفتراك و كاالهاي سنگین بته )

د بتديهی استت از طريق چرخ دستی يا لیفتراك دستی میسر متی باشت هاكاال ن هاي مذكور امکان پذير نمی باشد و صرفاً انتقال الس

 كلیه مسئولیت ها و عواقب ناشی از عدم توجه به اين موضوع برعهده مشاركت كننده محترم می باشد.

 مايشتی فعالیتهتاي ن . در صورت نیاز به استفاده از مواد اشتعال زا براينگهداري و انباشت مواد اشتعال زا در داخل سالن ممنوع است

 مايد.مشاركت كننده بايد با كارشناس رسمی اداره آتش نشانی مستقر در نمايشگاه هماهنگی نموده و مجوز كتبی دريافت ن

 نويستی كارد، ديواره وسايل تبلیغاتی، پالوسايل تبلیغاتی مشاركت كننده بايد در محدوده غرفه اختصاص يافته ارائه شود، نصب هر گون

 باشد.پس از كسب موافقت كتبی برگزاركننده و پرداخت هزينه هاي مربوطه امکان پذير می

 بالمانع  ران نمايشگاهفروش كاالهاي ارائه شده در غرفه در دوران برگزاري نمايشگاه ممنوع است. مذاكره و انعقاد قرارداد فروش در دو

 باشد.ل كاال به خارج از غرفه پیش از اتمام نمايشگاه ممنوع میبوده لیکن انتقا

  شتاركت مدر صورتیکه پس از جانمايی مشاركت كنندگان در سالن هاي نمايشگاه، ستون هاي موجود در سالن ها داخل غرفته هتاي

 كنندگان قرار گیرد، مشاركت كنندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

 ح عمتومی گاه )فضاي سرپوشیده و باز( و تخصیص غرفه ها به مشاركت كنندگان، برگزار كننده بتا حفتظ مصتالدر طراحی كل نمايش

توانتد نستبت بته محتل اختصتاص يافتته و نیز حقوق ساير شركت كنندگان داراي اختیار تام بوده و مشتاركت كننتده نمی نمايشگاه،

 اعتراضی داشته باشد.

 شتگاه گاههاي بین المللی ايران، رعايت حجاب و حفظ شتئونات استالمی در طتول متدت نمايبر اساس مقررات شركت سهامی نمايش

می الزامی است و در صورت عدم رعايت حجاب توسط شركت كنندگان يا پرسنل ايشتان، برگتزار كننتده يتا مستئولین شتركت ستها

 باشند.ا هر اقدام قانونی ديگر مینمايشگاههاي بین المللی تهران مجاز به جلوگیري از ادامه فعالیت شركت كننده و ي

  ارائه گواهینامه استاندارد براي كاالهاي مشمول استاندارد اجباري می باشد و مشاركت كننده می بايست اين مدارك را همراه كاالهاي

سوي مؤسسه استاندارد ه داشته باشد در صورتی كه براي كااليی استانداردي تعريف نشده است ارائه نامه از ارائه شده در غرفه به همرا
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تواننتد از ارائته برگزار كننده و يا سازمان استاندارد و تحقیقات صتنعتی ايتران و نماينتدگان ايشتان میبديهی است   ،الزامی می باشد

ينتد. كاالهاي مذكور بدون ارائه گواهینامه استاندارد در غرفه مربوطه جلوگیري نموده و يا اقدام به تعطیتل فعالیتت غرفته متذكور نما

 بديهی است در اين صورت خسارتی از طرف برگزار كننده به شركت كننده پرداخت نخواهد شد.

 باشد.نمايشگاهی می هاي برگزار كننده مجاز به عکسبرداري و فیلمبرداري از غرفه 

  ز شتروع كتار هتا قبتل ادر طول برگزاري نمايشگاه، حمل و نقل لوازم مورد نیاز مشاركت كننده به داخل محوطه نمايشگاه فقط صبح

 تردد خودروي مشاركت كننده در محوطه نمايشگاه ممنوع است.نمايشگاه امکان پذير است. در ساعات برگزاري نمايشگاه، 

 مشاركت در اين نمايشگاه تابع مقررات و شرايط عمومی نمايشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ايران خواهد بود. 

 بيمه

 مايشتگاه س از اتمام نگاه ملزم و موظفند كاالهاي نمايشی خود را قبل از ورود به نمايشگاه  و تا حداقل سه روز پشركت كنندگان در نمايش

 گتزاري هیچگونتهبديهی استت ستتاد برگردد ، نزد يکی از شركتهاي بیمه , بیمه كامل نمايند تا در صورت بروز خسارت احتمالی , جبران 

 ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت. پرسنل خود را بیمهالت و آها ، ماشین مسئولیتی در خصوص شركت هايی كه كاال

 محتل  يتاداختل  اعمتال كاركنتان آنهتا در يا نتیجه فعالیتكنندگان مکلفند خسارات ناشی از آتش سوزي , سرقت و ... را كه در  مشاركت

  .نمايندبران كنندگان وارد می شود را جبازديدگران و يدكاالهاي نمايشی و  دكوراسیون غرفهو  تجهیزات ماشین آالت،به  نمايشگاه

 بتروز غیترهو  ماشتین آالتمسئول اتفاقات و تصادفاتی هستند كه براي كارگران غرفه هنگام حمل و نقل كاال با  همچنین شركت كنندگان 

  نخواهد داشت. می كند و ستاد برگزاري نمايشگاه مسئولیتی در قبال پرسنل و كارگران مشاركت كنندگان برعهده

 فسخ درخواست 

نتده ايجتاد مشکالت عديده اي را براي برگزاركن یفضاي نمايشگاه صیالخصوص فسخ تخص یعل  ی. با توجه به اينکه فسخ خدمات درخواست .1

اقتدام جته وبر حضور در نمايشگاه نسبت بته ارائته درخواستت و واريتز  یخود مبن میشدن تصم ینمايد، لذا خواهشمند است پس از قطع یم

ان عودت نه غرفه، امکبه ستاد برگزاري امکان پذير و در صورت پرداخت هزي یفسخ درخواست تنها با ارائه نامه كتب ورتاين ص ریدر غ د،ینماي

 نمايند.   یرا از خود سلب م یوجه وجود نخواهد داشت و مشاركت كننده با امضاء اين مقررات حق هرگونه اعتراض

 دم حضتور يتا جهت ع یموجه لیدر جاي مناسب دل ريیباشد عدم قرارگ یبرعهده ستاد برگزاري م یكامل جانماي تیبا توجه به اينکه مسئول .2

اشتت و دامکتان عتودت وجته وجتود نخواهتد برگزاري همانگونه كه در بند قبل گفته شد ستاد  براي است یباشد بديه یفسخ درخواست نم

 نمايند.   یرا از خود سلب م یعتراضمشاركت كننده با امضاء اين مقررات حق هرگونه ا

 مقررات ارزي و ريالی

 باشتند. در صتورت مشاركت كنندگان داخلی مجاز به نمايش كاال و محصوالت خارجی يا استفاده از پوستر و نام شركت ختارجی نمی

ارجی خواهتد كت كنندگان خعدم رعايت اين نکته، شركت كننده ملزم به پرداخت اجاره بها غرفه به صورت ارزي بر اساس تعرفه شر

مته ناتعهدل فترم در اين راستا كلیه متقاضیان حضور در بخش ريالی نمايشگاه می بايست عالوه بر مدارك ارسالی نسبت به تکمی بود.

 ي اقدام نمايند. بديهی است ستاد برگزارينزد ستاد برگزارغرفه درخواستی ارزي كل ارزش و توديع چک به میزان  F13ريالی  -ارزي

ننماينتد معتذور متی باشتد. نترخ  ريالی اقدام -از ثبت نام شركت هايی كه نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه و توديع چک تضمین ارزي

 تسعیر ارز با هماهنگی بخش مالی ستاد بر اساس نرخ روز ثبت نام خواهد بود.

  ارز محاسبه می گردد.میزان تضمین ثبت نام ريالی به اندازه كل ارزش ارزي غرفه با احتساب نرخ روز 

  يتالی در راز ستوي شتركتهايی كته بصتورت  شتركت(تولید كننتده بتودن )جهت اثبات  شركتيا رتبه بندي ارائه پروانه بهره برداري

ر ايتن موضتوع بت ستاد برگزاري نمايشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال پیامدهاي ناشی ازنمايشگاه حضور پیدا می كنند الزامی است. 

 گیرد. عهده نمی 
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 مايشگاه به ان برگزاري ندر صورتیکه مشاركت كننده با ارائه پروانه بهره برداري نسبت به ثبت نام در بخش ريالی اقدام نمايند و  در زم

 ري ارائه شدهنمايش محصول/ خدمت/ پوستر/بنر مرتبط با محصوالت/خدماتی  به جز محصوالت يا خدمات مندرج در پروانه بهره بردا

ارزي باشتد  مشتمول بختش كاتتالوگ و ... /بروشتور /كارت ويزيتت/پوستر/بنر  /خدماتاقدام نمايند و آن محصول/ ثبت نام در هنگام 

 هزينه ها و ساير جرائم مربوطه خواهد بود. پرداخت كلیهمشاركت كننده متعهد و ملزم به 

  انتد استت نمودهغرفه ارزي و ريالی را همزمتان درخوغرفه هاي ريالی و ارزي بصورت مجزا برپا خواهد شد. مشاركت كنندگانی كه دو

یص هم قابل تشتخ غرفه ها از نمايشگاهبرپا نمايند به طوري كه در طول مدت برگزاري  مجزا از هم و مستقلالزم است كه غرفه ها را 

 باشند.

  رعايتت،  نوع و در صورت عتدمخارجی براي معرفی محصوالت خارجی در بخش داخلی مم برندعرضه و نمايش هرگونه كاال، پوستر و

 .بصورت ارزي محاسبه و دريافت خواهد شدطبق مقررات، هزينه مشاركت بر اساس تعرفه مصوب شركت كنندگان خارجی و 

 مايشتگاه در صورت عدم رعايت مقررات ارزي ريالی نمايشگاه توسط مشاركت كنندگان و تشخیص كمیته ارزي ريالی شركت سهامی ن

ت پتس از ستاع 24اركت كننده موظف به پرداخت هزينه هاي غرفه خود بر مبناي غرفه ارزي بتوده و حتداكرر ، مشهاي بین المللی 

كننتده توستط  میبايست با برگزاركننده تسويه حساب نمايد، بديهی است در غیر اين صورت غرفه مشاركتابالغ كتبی ستاد برگزاري 

داده  گونه اعتراضی نخواهد داشت و هزينه هتاي پرداختت شتده عتودتبرگزاركننده تعطیل و پلمپ شده و مشاركت كننده حق هیچ

 اهد شد.نخو

 باشتد. ممنتوع میگتردد، ارائه كاال و قطعات منفصله خارجی در غرفه مستقلی كه جهت معرفی خدمات پس از فروش درخواستت می

 محاسبه خواهد شد. کال هزينه مربوطه به صورت ارزیبديهی است در صورت اقدام، 

 آماده سازي و آرايش غرفه  ساخت،

 .شرکتهايي که متقاضي فضای بدون تجهيزات ) زمين خام( مي باشند ميبايست نسبت به رعايت موارد زير اقدام نمايند

 مجتوز ستاخترستیده و ه تاد برگزاري نمايشتگابه تايید سشود بايد نقشه هاي اجرايی غرفه هايی كه توسط مشاركت كننده اجرا می 

ا لی، حتداكرر تت. آخرين مهلت ارائه تضامین و اخذ مجوزات الزم مطابق مقررات شركت سهامی نمايشگاه هاي بین الملدريافت نمايند

خیر بته شتركت ريال جريمه تتأ 000/000/1به ازاء هر روز تأخیر در اخذ مجوزات الزم مبلغ  است بديهی دمی باش  21/11/97 تاريخ

 حل تضامین دريافتی كسر خواهد شد.مربوطه تعلق خواهد گرفت و اين جرائم از م

 ايتران( لتیی شركت سهامی نمايشتگاههاي بتین الملستاد برگزاري نمايشکاه مطابق قوانین بخش فنی ) مديريت طراحی و غرفه آراي 

 ، ستتادباشد. در صورتی كه شركت كننتده تغییترات طترح را رعايتت ننمايتدمحق به انجام هرگونه تغییر در طرح هاي ارائه شده می

ا رهاي مربوطه  شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران حق دارد نسبت به تخريب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزينهبرگزاري يا 

 كننده اخذ نمايد. مشاركتاز 

 برايباشد. و قطعات الزم كلیه عملیات ساخت اسکلت غرفه ها نظیر جوشکاري، نجاري و غیره در داخل سالنهاي نمايشگاه ممنوع می 

ايتت متوارد ه گردند، بديهی است در صورت عدم رعبه صورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سالن نمايشگا میبايست ساخت غرفه ها

 فوق برگزاركننده میتواند نسبت به قطع برق و تعطیل نمودن ساخت و ساز اقدام نمايد.

  ستیده باشتد و كلیته قبل از افتتاح نمايشگاه تکمیل و بته اتمتام ر روز 00/16 ساعت تاآماده سازي، آرايش غرفه ها و چیدن كاال بايد

ی ههر بهه ازاوسايل اضافی و صندوقهاي خالی از محوطه نمايشگاه خارج شده باشد. در غیر اين صورت شركت كننده موظف استت 

لزم مركت كنندگان بدين منظور، كلیه ش را به عنوان خسارت پرداخت نمايد. ريال پنج ميليونمعادل  ساعت ديرکرد مبلغي

رح توستط همزمتان بتا تايیتد طتبته ستتاد برگتزاري  از طريق خود يا پیمانکتار ختود به تحويل تضمین قانونی مربوط به اين موضوع

ل ا راستا از محتبرگزاركننده میباشند. بديهی است در صورت هرگونه ديركرد يا وارد آوردن خسارت ، ستاد برگزاري خستارات وارده ر

 اشت.دكننده يا پیمانکار وي حق هیچگونه اعتراضی در اين خصوص نخواهد مشاركت شده جبران خواهد نمود و تضامین دريافت
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 اينترنت

 ه انتختاب و بت نستبت مديريت برنامه ريزي شركت سهامی نمايشتگاههاي بتین المللتی متقاضیان استفاده از اينترنت بايد ضمن مراجعه به

 نمايند.اقدام وجه و گرفتن كلمه عبور هنگام تحويل گرفتن غرفه خود تکمیل فرم مربوطه اقدام و براي واريز 

 تبليغات، عكاسی  

 ه برگزاركنند زااختصاصی مشاركت كننده، پس از هماهنگی و كسب مجوز  محوطه نمايشگاه و خارج از غرفه هاي انجام هرگونه تبلیغات در

ن كسب مجوز نسبت بديهی است مشاركت كنندگانی كه بدو باشد.از میروابط عمومی شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران مجو 

ت عرفته هتاي شتركتهزينه هاي تبلیغتات مطتابق  ايند متعهد خواهند بود عالوه بر پرداختبه انجام تبلیغات در محوطه نمايشگاه اقدام نم

 سهامی نمايشگاه ها ، نسبت به پرداخت جريمه به ستاد برگزاري اقدام نمايند. 

 ايشتگاههاي نه عکسبرداري و فیلمبرداري از محوطه نمايشگاه و داخل سالنها پس از كسب مجوز از روابط عمومی شتركت ستهامی نمهرگو

 باشد.بین المللی ايران مجاز می

 خروج كاال

 ردن ننتدگان از آوباشد. لذا مشتاركت كخروج كاال از محوطه نمايشگاه هاي بین المللی ايران در طول مدت برگزاري نمايشگاه ممنوع می

 اقالم غیر ضروري اجتناب نمايند.

  ،جريمته ارزي ي مربوط به دوران برگزاري نظیر تلفن، اينترنت،اهمشاركت كننده فقط با پرداخت كلیه صورتحساب در پايان نمايشگاه-

از داخل ستالن محتل نمتايش و محوطته را  تواند كاالي خودمیو برگه خروج و اخذ برگه تسويه حساب نهايی  خسارات وارده و ...  ريالی، 

ي تسويه شود بمنظور تسهیل و تسريع در خروج از محوطه برانمايشگاه بین المللی ايران خارج نمايد. لذا از كلیه شركت كنندگان تقاضا می

 نمايشگاه اقدام نمايند. پايان حساب كامل، قبل از

  ي اختصاصتی ايشگاه نسبت به بسته بندي، خروج كاال و تخلیه غرفه هتاساعت پس از پايان نم 24مشاركت كنندگان بايد حداكرر ظرف

ام نموده و لیه غرفه اقدمقرر، برگزار كننده راسا به تخ مهلتخود اقدام نمايند. بديهی است در صورت عدم توجه به اين نکته و پس از پايان 

ستر  و هزينته هتاي تخلیته از محتل تضتمین مربوطته ك ال هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشتت ودر خصوص خسارات وارده و يا فقدان كا

 مشاركت كننده يا پیمانکار وي حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

  ننده هده مشاركت كعدر زمان تخلیه و خروج كاال كلیه مسئولیت ها )مفقود شدن كاال، خسارات وارده به كاال و تجهیزات نمايشگاهی( به

 سولیتی در اين خصوص نخواهد داشت.بوده و ستاد برگزاري هیچگونه م

 حوادث غير قابل پيش بينی

رگتزاري، اير حوادث طبیعی كه منجر به عتدم بو سیل و س لزلهنترل برگزاركننده مانند جنگ، زاي خارج از اختیار و كدر صورت بروز هرگونه حادثه

عتراض يا انمايد و شركت كننده مجاز به فع مشاركت كننده اقدام میتاخیر يا افزايش دوره برگزاري نمايشگاه شود، برگزار كننده در جهت حفظ منا

 استرداد وجوه پرداختی نخواهد بود.
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 تاريخ های مهم

 ثبت نام اوليه

10/09/97 شروع ثبت نام  

 سه روز پس از ثبت نام ارسال کاتالوگ

روز پس از تاييد درخواست 5 واريز هزينه  

ياليفرم تعهد ارزی و ر چک ضمانت + 05/11/97حداکثر تا تاريخ    

)با تجهيزات و بدون تجهيزات( تغيير نوع غرفه  05/11/97  

 مدارک تكميلی

 موبايل APPو  CDارسال اطالعات جهت درج در دايرکتوری، سايت، 

15/11/97  

 ارسال اسامي و عکس غرفه داران

 فرم حراست

 کتيبه

خارجي دارند ارسال پاسپورت مشارکت کنندگاني که ميهمان  

 مراحل اجرايی

 اخذ مجوز غرفه سازی

 متعاقبا از طريق سايت اعالم مي گردد.

 اخذ مجوز انشعاب برق

 تحويل غرف خودساز

 تحويل غرف پيش ساخته

 ورود کاالهای سنگين نمايشگاهي

 تحويل کارت سينه و پارکينگ غرفه داران

 جمع آوری غرف
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 نكات مهم

هاي ایشراا وي شررك  سرمامي ن وارد آوردن خسارت در موقع خروج یا ورود كاال، برپا كردن غرفه، برچيدن غرفه كه از س ناشي از هاي هزینه  -

 ت ام و ك ال پرداخ  گردد. بایس ميشرك  كنند  بود  و  برگزاري گزارش گردد، به عمد  ال للي تمران به ستادبين

دم رعای  این باشند. در صورت ع ينكاال و محصوالت خارجي یا استفاد  از پوستر و نام شرك  خارجي  مشارك  كنندگان داخلي مجاز به ن ایش -

كليه متقاضيان  ادر این راست د بود.نكته، شرك  كنند  ملزم به پرداخ  اجار  بما غرفه به صورت ارزي بر اساس تعرفه شرك  كنندگان خارجي خواه

كل ودیع چک به ميزان تو  F13ریالي  -س  عالو  بر مدارک ارسالي نسب  به تك يل فرم تعمدنامه ارزيحضور در بخش ریالي ن ایشاا  مي بای

دنامه و تودیع چک يل فرم تعمبه تك  نزد ستاد برگزاري اقدام ن ایند. بدیمي اس  ستاد برگزاري از ثب  نام شرك  هایي كه نسب ارزش ارزي غرفه 

 بود. ب  نام خواهدثارز با ه اهناي بخش مالي ستاد بر اساس نرخ روز  تسعيرور مي باشد. نرخ ذریالي اقدام نن ایند مع -تض ين ارزي

راختيار شررك  كننرد  را ارزي تشرخي  فضاي ن ایشااهي د ال لليهاي بينیالي شرك  سمامي ن ایشاا ر -بنا به هر دليلي ك يته ارزيچنانچه  -

از ابالغ كتبي ستاد برگزاري به مشارك   ساع  پس 24حداكثر تا هاي ارزي براساس تعرفه ام و ك ال ها را ت ك  كنند  باید ت امي هزینهارشمدهد 

   گردد.ي ارزي پرداخدر صورت جری ه شدن هزینه ریالي پرداختي ضبط و كليه هزینه ها مي بایس  براساس تعرفه هاپرداخ  ن اید. ،كنند 

ص از خودسلب مي   و متقاضيان با امضا این مدرک هرگونه حقي را در این خصوستاد برگزاري بودحق كامل جان ایي شرك  ها منحصراً در اختيار -

 ن ایند.

ضور یا  فسر  جم  عدم ح يجممو ليدر جاي مناسب دل رييباشد عدم قرارگ يبرعمد  ستاد برگزاري م يكامل جان ای  يبا توجه به اینكه مسئول -

ك  كنند  برا داش  و مشار ه اناونه كه در بند قبل گفته شد امكان عودت وجه وجود نخواهد يبرگزارستاد  ياس  برا يباشد بدیم يدرخواس  ن 

 ن ایند.  يرا از خود سلب م ياین مقررات حق هرگونه اعتراض اءامض

ن عودت وجه امکا ه ين  دصفحه چنانچه شرك  كنند  تص يم به فس  قرارداد و عدم شرك  در ن ایشاا  را داشته باشد طبق مقررات مندرج در  -

 حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.مشارك  كنند  و وجود نخواهد داشت 

هيچاونره  ليه حقوق مربوطه به جان ایي و واگذاري فضاهاي ن ایشااهي كامال در اختيار سرتاد برگرزاري مري باشرد و مشرارك  كننردگان حرقك-

 در این خصوص نخواهند داش . ياعتراض

وقرع را طبرق بایس  تضامين ساخ  غرفه، حسن انجام كار، تخليه به مت ایل به داشتن فضاي خام براي غرفه سازي دارد مياي كه شرك  كنند  -

طه از ض ان   ، هزینه مربوكه در صورت بروز هرگونه خسارت از سوي مشارك  كنند پرداخ  ن ایند. قوانين و مقررات صفحه چماردر جدول مندرج 

 دید.سپرد  شد  كسر خواهد گر

بدیمي اس  بره  .مي باشد 21/11/97 حداكثر تا تاری معرفي پي انكار به صورت كتبي و اخذ مجوزات الزم جم  ساخ  غرفه از ستاد برگزاري  -

ین جرائم از محل تضامين اخواهد گرف  و  جری ه تأخير به شرك  مربوطه تعلق ريال 000/000/1ازاء هر روز تأخير در اخذ مجوزات الزم مبلغ 

 دریافتي كسر خواهد شد.

گهردد کليهه ضمن قبول آن متعهد مي ،صفحه اين سند ( 14مندرج در اين قوانين و مقررات ) کل  اين شرکت با مطالعه تمامي موارد

باشهد و سهتاد به عهده ايهن شهرکت مي قوانين و مقررات مذکور را رعايت و هرگونه عواقب ناشي از عدم رعايت قوانين و مقررات

 هيج گونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد. برگزاری

  :مدير عاملنام  

 

 اء شركت: مهر و امض
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