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 فرم درخواست ثبت نام

 موسسه / شرکت : اینجانب :

 .نمایمآب و فاضالب کشور اعالم میصنعت  بهره برداری و نگهداری در های نمایشگاه توانمندی دومینجهت حضور در  را تمایل و درخواست خود

     □ غرفه سازی :                             □   عادی :                   نوع غرفه * شماره غرفه:                      *سالن:                       متراژ غرفه :*

 نام مسئول نمایشگاهی : نام مدیرعامل :

 تلفن همراه :  نمابر : تلفن :

 وب سایت : پست الکترونیکی :

 مرکزی : نشانی دفتر

 نمابر کارخانه یا کارگاه تولیدی : تلفن کارخانه یا کارگاه تولیدی : 

 نشانی کارخانه یا کارگاه تولیدی : 

 توجه : موارد ستاره دار در ستاد تکمیل می شود.

 

............. کلیه مندرجات این فرم را تکمیل و .....................................................شرکت .............. به نمایندگی از ...........................................................اینجانب ......

 اطالعات آن را تائید می نمایم.

 

 مهر شرکت:            مضا:                                                                           ا                                                                      تاریخ :             

 

 

 *ضمانت محاسبات مالی :*

 ....... ریال....................مبلغ فروش غرفه ...................................................

 ...... ریال......................................................... بیمه حوادث 5%

 ریال 000/000/4                 رکتوریهزینه حضور در کتاب و دای

 ..................................................ریال جهت ساخت غرفه طبق 000/000/00وجه نقد به مبلغ 
 

................................................................................................................................................... 
 

 ....... ریال...................................................جمع کل: .................................
شماره  ..................... ریال طی چک............................................چک ضمانت به مبلغ ............

 ........................................ شعبه ...................................... نزد بانک ...................

 تائید کننده : محاسب :
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 متر مربع ( 21افراد مستقر در غرفه ) دو نفر به ازای هر  تعداد

 در هنگام ثبت نام اجباری است. 3×4توجه : تحویل عکس 

 

 ط پرداخت یهزینه غرفه های نمایشگاهی و شرا

 

 :جهت شرکت های بخش خصوصی غرفه تخصیص -1

  است. مجهز به تجهیزات پیش ساختهدر سالن سرپوشیده و غرفه ها 

 پانل های اطراف، موکت، یک عدد پریز، روشنائی، کتیبه با نوشته می باشد.(  :  )تجهیزات پیش ساخته شامل

 .مترمربع( 10)حداقلریال  000/000/3  هر مترمربع

  به نمایشگاه مشمول خرید غرفه به نرخ ارزی به شرح ذیل می باشند.شرکتهای نماینده محصوالت غیرایرانی در صورت آوردن محصوالت خارجی 

 دالر 050هر مترمربع             : متر مربع10

 دالر000هرمترمربع               : مترمربع04

 آب و فاضالب شهری و روستایی : جهت شرکت هایغرفه تخصیص -0

 ارت بر بهره برداری محاسبه وابالغ می شود.کشور و از سوی معاونت نظ و فاضالبتخصیص غرفه مطابق آئین نامه داخلی شرکت مهندسی آب 

 

 

 

 

 عکس سمت نام و نام خانوادگی ردیف
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 ط پرداخت یشرا

، 0105770774000  حساب به شماره یا چک به تاریخ روز دیبر اساس متراژ درخواستـی باید به صـورت حــواله نق "بیمه حوادث" %5هزینه اجاره غرفه ریالی +  100% -

و به همراه سایر واریز گردد البرز  استان فاضالب و آب نام به ir-040270000000200773774001( و یا شماره شبا0201بانک ملی، شعبه مرکزی کرج )

   مدارک قید شده به ستاد برگزاری تحویل گردد.

یا پس از آخرین مهلت ثبت نام و یا پس از تکمیل ظرفیت سالنهای تحت پوشش تعهدی پرداخت وجه بدون ارسال مدارک کامل به ستاد برگزاری در مهلت مقرر  -

 جهت تخصیص غرفه برای برگزار کننده ایجاد نمی نماید و کل وجه در صورت عدم امکان تخصیص غرفه به متقاضی مسترد خواهد گردید.

 سترد نخواهد گردید. در صورت انصراف از حضور یا کاهش متراژ هیـــچ وجهی به شرکت کننده م -

دی یا چک صورت حواله نق دریافت وجه نقد از مشارکت کنندگان توسط برگزار کننده به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد، لذا خواهشمند است هزینه اجاره غرفه حتماً به -

 به تاریخ روز به ستاد برگزاری پرداخت گردد. 

 روی فیش ارسالی الزامی است.  "شرکت کننده"در صورت پرداخت از طریق حواله نقدی درج نام دقیق شرکت  -

عدم تخلیه  ر صورتشرکت هایی که خدمات غرفه سازی ندارند موظف هستند تا معادل مبلغ غرفه خود ، یک فقره چک به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل نمایند تا د  -

 گونه خسارت احتمالی از محل چک مذکور ضرر و زیان وارده جبران گردد. و یا وارد شدن هر

به ستاد برگزاری نمایشگاه به عنوان حسن انجام تعهدات تحویل  به صورت نقدریال  000/000/00شرکت هایی که نیاز به خدمات غرفه سازی دارند می بایست مبلغ  -

 نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «.اعالم شده در اطالعات ثبت نام بسیار ضروری استمطالعه دقیق و  رعایت نکات »
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 .دمشارکت دراین نمایشگاه تابع مقررات وشرائط عمومی نمایشگاهها تدوین شده توسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران خواهد بو .1

 خود خودداری نمایند، جلوگیریبنا به تشخیص ستاد برگزاری از ادامه فعالیت غرفه هائی که رعایت قوانین و مقررات جاری را ننموده و از انجام تعهدات  .0

 بعمل آمده و درصورت ایراد خسارت مالی نسبت به اخذ آن ازشرکت کننده اقدام الزم بعمل خواهد آمد. 

د و هرگونه حادثه ، اتفاق و تصادفات احتمالی که برای کارگران و نیروهای اجرائی و پرسنل خود، از هنگام ورود به مشارکت کنندگان مسئول عملکر .0

بدیهی است  ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتی در این  مجموعه نمایشگاهی و نیز هنگام عملیات اجرائی ساخت و نصب غرفه بروز می کند، هستند.

 خصوص نمی پذیرد.

ندگان ملزم به خروج کاالهای خود از محوطه نمایشگاه و جمع آوری غرفه ها پس از خاتمه نمایشگاه بر اساس برنامه و ساعات اعالم شده از شرکت کن .4

 سوی برگزار کننده می باشند. 

شدن درب سالنها تا جمع آوری و حضور نماینده شرکت در زمان چیدن غرفه ها تا بسته شدن دربهای سالن در غرفه و در خاتمه نمایشگاه از زمان باز  .5

 لیتیخروج کامل تجهیزات در غرفه الزامی است. در صورت عدم حضور نماینده شرکت در زمان چیدن و جمع آوری غرفه ها در غرفه برگزار کننده مسئو

 در قبال مفقود شدن کاالها و تجهیزات از غرفه نخواهد داشت.

جهیزات خارجی ایشان رت عدم خرید غرفه ارزی از ورود تدر صو ه خرید غرفه به نرخ ارزی می باشند.شرکتهای نماینده محصوالت غیر ایرانی ملزم ب .2

 جلوگیری می شود.

متر، الزم است مراتب جهت  0در صورت نمایش کاالهای سنگین و حجیم و یا نیاز ماشین آالت و تجهیزات نمایشی به ابعاد خاص یا با ارتفاع بیش از  .7

به ستاد اعالم گردد و در مورد نحوه استقرار و زمان حمل کاال با ستاد برگزاری از سوی  "تعداد، وزن و ابعاد در زمان ثبت نام کتبا هماهنگی الزم با ذکر

 شرکت کننده هماهنگی بعمل آید.

 ن به داخل سالنهای نمایشگاهـــیورود هرگونه جرثقیل و باالبـــــــر )لیفتراک( و خودرو )سنگین و سبک، حمل بار و .....( از سوی مشارکت کنندگا .8

 ممنـــــوع می باشد.

نمایشگاه در ایام آماده سازی سالنها، روزهای برگزاری و ایام جمع آوری و خروج کاال ورود و تردد خودروی سواری و هرگونه وسیله نقلیه در محوطه  .9

 . ممنوع می باشد "اکیدا

نات یا تزئی شرکت کنندگانی که مایل هستند راساً غرفه سازی نمایند )غرفه های خودساز( و یا در داخل غرفه )اعم از داخل سالن یا فضای باز( از سازه .10

ین گزاری بوده و همچنویژه استفاده می نمایند، پیش از اجرای غرفه سازی ملزم به طـی مراحل اداری و ارائه نقشه های اجرائی جهت اخذ تائید به ستاد بر

، جهت تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی گردیده ملزم به پرداخت مبلغ سپرده نقدی که مبلغ آن از سوی برگزار کننده تعیین 

 ستاد برگزاری می باشند. تخلیه به موقع( به  –عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع -پایان بموقع غرفه سازی -)عدم تغییر در طرحهای تائید شده 

توسط ستاد برگزاری مورد بررسی قرار گرفته و مجوز ساخت صـــــادر  ساعت پس از قطعی شدن ثبت نام 70حداکثر نقشه های اجرائی غرفه سازی  .11

رت عدم مراجعه پیمانکار غرفه خـــواهد شد. پس از تاریخ ذکر شده برگزار کننده از پذیرش، بررسی و تائید طرحهای اجرائی معذور خواهد بود. در صو

غـــرفه شرکت بصورت پیش ساخته توسط برگزار کننده تجهیز خواهد شد و شرکت کننده ملـــزم به پرداخت  سازی/ شرکت کننده در روزهای یاد شده،

 هزینه مابه التفاوت خواهد بود. 
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می باشد و انجام عملیات به بعد  6/20/33 نمایند )غرفه های خودساز( از تاریختحویل فضا به شرکت کنندگانـی که خـــــود اقدام به غرفه سازی می  .10

خاتمه یابد وپیمانکار غرفه سازی موظف است کلیه وسائل غیر قابل استفاده از قبیل نخاله های ساختمانی  20/33/ 7روز 14ساعتتااجرایی باید 

های ساختمانی  جعبه های خالی و .... را یک روز قبل از افتتاح از محوطه خارج نماید. در صورت عدم اتمام غرفه سازی در زمان مقرر و خروج بموقع نخاله

ه تشخیص برگزار کننده از مبلغ چک بانکی سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی بابت خسارت خسارت مربوطه بنا بـــ

 دیرکرد کسر خواهد شد.

 برگزار کننده در پذیرش و یا رد صالحیت اجرائی پیمانکاران غرفه سازی مجاز می باشد.  .10

تاسیسات، سالن ها و یا فضای باز نمایشگاه، شرکت کننده موظف به جبران خسارت وارده  در صورت بروز هرگونه خسارتی برای غرفه های پیش ساخته، .14

 خواهد بود. انجام هرگونه تغییرات اضافه در غرفه سازی فقط با اخذ تائید برگزارکننده و مستلزم پرداخت هزینه آن می باشد.

است پس از چیدمان غرفه ها هیچ گونه وسائل اضافی پشت دیواره ها قرار نگیرد.  به دلیل لزوم سهولت دسترسی عوامل برق سالنها به تابلوهای برق الزم .15

الن ج از سبدیهی است این فضاها قبل از افتتاح و در زمان برگزاری نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاهده موارد مذکور، وسائل به خار

در قبال گم شدن احتمالی وسائل مذکور نخواهند داشت. عالوه بر این در صورت وجود وسائل مربوط انتقال داده خواهد و برگزار کننده و هیچ مسئولیتی 

 شد. به غرفه ها در پشت دیواره های غرفه و بروز هر گونه حادثه احتمالی کلیه خسارات و مسئولیتهای ناشی از آن بعهده غرفه دار متخلف می با

غرفه ها از لحاظ مسائل ایمنـــی ممکن نمی باشد، لذا از شرکت کنندگانی که در داخل غرفه از یخچال  بـــا توجه به اینکه تخصیص بــــرق شب به .12

 می نمایند ، تقاضا مـی گردد از قبل تمهیدات الزم را در این خصوص بعمل آورند. نگهداریاستفاده می نمایند و یا محصوالت فاسد شدنی 

 غرفه دریافتی منوط به اخذ مجوز از برگزار کننده خواهد بود.انجام هرگونه تبلیغات محیطی خارج از فضای  .17

 .توزیع هرگونه نشریه، کتاب و بروشور )اقالم اطالع رسانی و چاپی( در محوطه نمایشگاه خارج از غرفه خود ممنوع می باشد  .18

 شرکت کنندگان باید از نگهداری هرگونه کاال و یا وسیله اشتعال زا در غرفه خودداری نمایند.  .19

د باید بر اساس ضوابط ایمنی ض تجهیزاتفقط باید در داخل غرفه ها در معرض نمایش گذارده و توسط افراد کاردان به کار انداخته شوند. کلیه  تجهیزات .00

 آتش سوزی توسط شرکت کنندگان مجهز گردند.

 است.  حضور مسئول غرفه معرفی شده در فرم ثبت نام در هنگام برگزاری نمایشگاه در غرفه الزامی .01

 ت.سحضور حداقل یک نفر به صورت دائم جهت پاسخ گویی به بازدید کنندگان الزامیغرفه خود نمی باشند. نمودن شرکت کنندگان مجاز به تعطیل .00

 محافظت از اموال شخصی و کاالهای باارزش در طول برگزاری نمایشگاه بعهده خود مشارکت کنندگان می باشد.  .00

کلیه بانــوان غرفه دار )اعم از صاحبان شرکت، پرسنل دائم یا موقت غرفه( ضمن رعایت حجاب و شئونات اسالمی ، ملزم  برگزاریستاد بنا بردستورالعمل  .04

 ند.ی باشبه استفاده از لباس فرم اداری )شامل مقنعه، مانتوی گشاد و بلند، شلوار پارچه ای، کفش ســـاده( به رنـــــگ متناسب با محیط اداری م

 * از ورود و حضور بانوانی که پوشش آنان برخالف دستور العمل فوق باشد در محوطه نمایشگاه و غرفه جـــــداٌ جلوگیری بعمل خواهد آمد. 

 * آقایان مستقر در غرفه نیز ملزم به استفاده از لباس متناسب با محیط اداری می باشند.
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د یا هر موردی که سبب ازدحام بیش از حد بازدییغاتی که برای سایر غرفه داران ایجاد مزاحمت نماید نصب و استفاده از هرگونه تجهیزات یا وسائــــل تبل .05

 ممنوع می باشد.کنندگان یا مختل شدن نظم سالن و تردد گردد، 

  ین ویژه :ئمدارک الزم جهت اخذ مجوز نهایی غرفه سازی یا تز

 
 مجوز غرفه سازی اخذ دریافت فرمهای غرفه سازی از ستاد برگزاری جهت تایید طرح و  -1
با قید نام شرکت پیمانکار غرفه سازی و مهندس ناظر منتخب شرکت )ذکر  "شرکت کننده "معرفی نامه کتبی پیمانکار غرفه ساز ی از سوی شرکت  -0

 ار غرفه سازی در معرفی نامه الزامی است .( تلفن تماس و تلفن همراه مهندس ناظر منتخب و پیمانک

، نما ،پرسپکتیو و نقشه جزییات فنی  100/1با مقیاس  _هر کدام سه نسخه رنگی )شامل پالن  A4یا  A0نقشه ها اجرایی اندازه گذاری شده در قطع  -0
 ( با قید حداکثر ارتفاع و موارد مصرفی جهت ساخت 

تاریخ طراحی در نقشه الزامی است _نام و مشخصات طراح وموسسه طراحی  "شرکت کننده "نام شرکت _ایشگاه * قید شناسنامه طرح شامل :عنوان نم
 . 

 –میلیون ریال نقدأ جهت تضمین حسن انجام کار و جمع آوری تجهیزات غرفه سازی )عدم تغییر در طرحهای تائید شده  بیستسپرده نقدی به مبلغ 

 تخلیه به موقع (  –رد نمودن خسارت از هرنوع عدم وا –پایان به موقع غرفه سازی 
ا ی در صورت بروز تخلف و خسارت ضمن صورتجلسه و اعالم به مشارکت کننده / پیمانکار غرفه ساز مبلغ مربوطه )بنا به نوع خسارت یا تخلف بخشی*

 کل مبلغ ( از سپرده کسر و مابقی استرداد می گردد . 
 ده تعیین میگردد . * مبلغ سپرده نقدی توسط برگزار کنن

همه صفحات توسط پیمانکار ساخت غرفه مهر و امضا گردیده و فرم تک برگی تعهدنامه و تائیدیه طرح غرفه که فرمهای تعهد غرفه سازی  تکمیل -4

 .خودساز
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 مهر شرکت تاریخ اثر انگشت امضای مدیرعامل نام و نام خانوادگی مدیرعامل

     

 

 

 فرم تعهد نامه

.......... متعهد ............مدیرعامل......................................................اینجانب.................................................................. 

خواهم شد تا در زمان مقرر اعالم شده از سوی ستاد برگزاری نسبت به برپایی و تخلیه غرفه مربوط به این شرکت 

 اقدام نمایم.

عم از تاخیر درساخت ، تخلیه ، تخریب و یا خسارات دیگر بدیهی است متعهد خواهم شد تا هرگونه خسارات احتمالی ا

 را در برابر نظر ستاد برگزاری پرداخت نمایم.

 

 

 


