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  انتخاب گروه فعالیت 

  که هاي اطالع رسانیاینترنت و شب  □  سخت افزار  □

  شبکه و امنیت  □  لوازم وتجهیزات جانبی    □

  مشاوره و طراحی نرم افزار هاي تحت وب  □  نرم افزار   □

 ICTخدمات   □  دولت الکترونیک  □

□  ATM  صوتی وتصویري   □  و سیستم هاي بانکی  

  شرکت هاي حسابداري   □  الکترونیک  □

  ......................................................سایر موارد  □  موبایل و تجهیزات جانبی  □

  گروه امین تراز گیتی

   مسابقات بازي هاي رایانه ايدومین و )شهریار (غرب استان تهران نوین و بانکداري نمایشگاه الکامپ مینپنج  :عنوان نمایشگاه

  1394 ماه بهمن 23 لغایت 19  :زمان

  )مصلی سابق ( سالن اداره جهاد کشاورزي)کرشته(خیابان شهید مصطفی خمینی ر ،شهریا  :مکان برگزاري نمایشگاه

  گروه امین تراز گیتی  :ستاد برگزاري

 ، شهریارصنعت،معدن و تجارت شهریار، اداره  شهر و شهرداري اسالمیشورايفرمانداري شهریار،نماینده محترم مجلس،   :حامی برگزاري

  ، اتاق اصناف شهریار ، دانشگاه آزاد اسالمی شهریار ،ي شهریارجهاد کشاورزار ، اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهری

   دانشگاه پیام نور شهریار ، آموزش و پرورش شهریار 

  لفجراخیابان شهید مصطفی خمینی طبقه فوقانی صندوق قرض الحسنه و. شهریار   :نشانی ستاد

  09127119611 - 09123656511 - 09120254465 – 02165252521  :هاي ستاد تلفن

 www.ShahryarElecomp.ir  :وب سایت نمایشگاه

  هاي مهم تاریخ ها و زمان

  .آخرین مهلت ثبت نام  09/11/94

  .آخرین مهلت ارایه نقشه هاي اجرایی غرفه سازي غرف خودساز جهت اخذ تاییدیه هاي الزم  14/11/94

  )اددر محل دفتر ست(.تحویل کارتهاي شناسایی    15/11/94

  )9ساعت (. شروع عملیات غرفه سازي شرکتهاي خودساز  16/11/94

  )20ساعت (. آخرین مهلت اتمام عملیات غرفه سازي شرکتهاي خودساز  16/11/94

17/11/94  
  )9ساعت (. تحویل غرفه به شرکتها و چیدمان کاال در غرفه

  )رب سالن الزامیستحضور نماینده شرکت در طول زمان چیدمان کاال تا بسته شدن د: توجه(

  )20ساعت (. لن پلمپ سا  18/11/94

  )10ساعت (. افتتاح رسمی نمایشگاه  19/11/94

  .ساعات بازدید نمایشگاه      بعد ظهر19 صبح الی 10

  )20ساعت (. پایان رسمی نمایشگاه و پلمپ سالن  24/11/94

25/11/94   
  )19الی  10اعت  از س(. جمع آوري و خروج کاالهاي نمایشی و تخلیه سالن

عدم توجه به این مساله موجب اخذ . از محوطه نمایشگاه خارج گردد25/11/94تجهیزات غرفه سازي و ضایعات باید بطور کامل حداکثر تا پایان روز : توجه(

  .)نده می باشدنخسارت بر اساس برآورد ستاد از مشارکت ک
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را از  گیتی امین تراز به گروهربع غرفه متر م.................. .....ریال بابت .................................................................... کل هزینه مشارکت در نمایشگاه به مبلغ    

  :طریق 

   . می باشد.......................................................................................... شماره رسید، شماره پرداخت، شماره رهگیري، شماره قبض و یا ) 1

    0310971403002 :           شماره حساب 6037997100330043                  :    بانک ملی شماره کارت)٢

                6037701057968338          :شماره کارت بانک کشاورزی ) ٣

    
  

  .مقدور نمی باشد عنوان هیچبه  ، پذیرش چکموجوددلیل محدودیت هاي به * 

 و خدمات، همچنین آیین نامه حفاظت هومی نمایشگاه شامل شرایط ثبت نام و نوع غرف   بدینوسیله تایید میگردد قوانین و مقررات عم

فیزیکی و موازین شرعی، آیین نامه ساخت و ساز غرفه و دیگر قوانین مندرج در پیوست مطالعه گردیده و ضمن قبول کلیه موارد مندرج و 

  .ابالغی درخواست مشارکت در نمایشگاه را دارم

  

  

  

  گروهنام و امضاي مدیر عامل و مهر                                                                                                                       

  درخواست شرکت در نمایشگاه  1فرم شماره 

  :ساعت تکمیل فرم:                                                                          تاریخ تکمیل فرم

  :نام شرکت
  

  :نام و نام خانوادگی مدیرعامل
  

  جمع کل به ریال  هر متر مربع به ریال  شماره غرفه  شرح غرفه

  :غرفه در فضاي سرپوشیده با تجهیزات

 یک عدد انشعاب برق، دو عدد روشنایی، موکت، یک عدد میز و دو عدد دیواره،(

  .)صندلی، درج نام شرکت در سر درب غرفه

      

    :جمع کل پرداختی به ریال
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  : شهریارالکامپ  هايستاد برگزاري نمایشگاه

 نمایم، بدینوسیله تعهد می در زیر این صفحه ذکرگردیده است که عمل اجرایی و امور حفاظتی و امنیتیدستور الضمن تایید دریافت    

  .نسبت به رعایت دقیق موارد ذکر شده در طول مدت برگزاري نمایشگاه اقدام نمایم

بود طبق مقررات نسبت به اجراي  عنوان ستاد برگزاري مجاز و مختار خواهد ه بامین تراز گیتیگروه    بدیهی است در غیر این صورت 

  .ضوابط مربوطه اقدام نموده و هیچگونه ادعاي خسارتی در این رابطه نخواهم داشت

  

    :نام شرکت

    : مدیر عاملنام و نام خانوادگی

  

   مدیریت محترم غرفه
منظور حفظ و رعایت موازین شرعی در خصوص نوع پوشش ه    احتراماً با توجه به برگزاري نمایشگاه موصوف و با عنایت به مصوبه شوراي فرهنگ عمومی ب

قابل استفاده از سوي غرفه داران و همچنین مسائل حفاظتی و امنیتی جهت ارتقاي ضریب ایمنی و کاهش خطرات و سوء استفاده هاي احتمالی، موارد ذیل 

  .گرددبه کلیه مشارکت کنندگان و کارکنان و مسئولین ابالغ می

  

  . و پوشش مناسب اسالمی براي کلیه بانوان حاضر در غرفه الزامی استپوشش کامل موي سر )1

 .ممنوع است) تحت هر عنوان اعم از مسئول غرفه، متصدیان و یا میهمانان(استفاده خانمها از مانتوهاي کوتاه، چسبان و بدن نما در غرفه  )2

 .ممنوع است) ول غرفه، متصدیان و یا میهمانانتحت هر عنوان اعم از مسئ(حضور بانوان با آرایشهاي زننده و خارج از عرف  )3

صداي لوازم صوتی و نیز تبلیغات شما باید در حد عرف و محدود به داخل غرفه باشد، از پخش موسیقی هایی که بدون مجوز وزارت ارشاد باشد جداً  )4

 .خودداري فرمائید

 . کارکنان موظفند کارت شناسایی را بر روي سینه نصب کنند بوده و کلیه4تعداد افراد حاضر در غرفه می بایست مطابق با فرم شماره  )5

 .خروج هرگونه کاال مستلزم ارائه برگ مجوز خروج کاال می باشد )6

ورود خودرو سواري به داخل مجموعه در زمان ساخت و ساز نمایشگاه و خروج کاال ممنوع می باشد، وسایل می بایست توسط خودروهاي حمل بار منتقل  )7

 .لیه بار نسبت به خروج خودرو به بیرون از محوطه نمایشگاه اقدام نمایندشود و پس از تخ

زمان خروج کاال بر اساس جدول زمانبندي می باشد لذا جهت جلوگیري از اتالف وقت فرم برگه خروج کاال را از مدیر سالن اخذ و به صورت خوانا نام کاال و  )8

دهی به ستاد بابت تبلیغات محیطی، رادیویی و یا از بابت خسارت وارده به سالن دارید قبل از اتمام همچنین چنانچه ب. محصوالت خود را در آن قید نمائید

 .نمایشگاه نسبت به تسویه حساب اقدام نمائید

ت ستاد مجاز غرفه دار متعهد است از انجام هرگونه تشنج و درگیري که موجب بی نظمی در محیط نمایشگاه شود پرهیز نماید، بدیهی است در غیر اینصور )9

 .به اتخاذ هرگونه تصمیمی از جمله تعطیلی غرفه خاطی می باشد و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضایی و انتظامی را از خود سلب می نماید

 شئونات و شعائر بدیهی است با عنایت به مطالب فوق الذکر و همچنین با توجه به تعهدي که بیش از این از جنابعالی اخذ شده است چنانچه عدم رعایت )10

 .اسالمی در آن غرفه مشاهده گردد بر اساس دستورالعمل نسبت به قطع برق و تعطیلی اقدام خواهد شد و مسئولیت آن بعهده جنابعالی میباشد

  

  گروهنام و امضاي مدیر عامل و مهر                                                                                                                      

  تعهد رعایت قوانین حفاظتی و شرعی    2فرم شماره 
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  مشخصات شرکت جهت اطالع رسانی و درج در سر درب غرفه    3فرم شماره 
 
 
 
  

    : شماره غرفه

    : نام شرکت

    : زمینه فعالیت

    : نام مدیرعامل

    : تلفن همراه مدیر عامل

    :  شرکتتلفن

    :  شرکتفکس

    : استان

    : شهر یا شهرستان

    : امل پستی شرکتنشانی ک

    : ایمیل

    : وب سایت

 
  
  

  : نام شرکت به فارسی

                                                

Company name in English: 
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  :کارتهاي شناسایی صادره، بر اساس متراژ غرفه و به شرح زیر می باشد

  

  کارت شناسایی

   کارت2   متر مربع12

   کارت3   متر مربع15

   کارت4   متر مربع18

   کارت5   متر مربع21

   کارت6   به باال متر مربع24

  

  

  

  

  :مشخصات فردي پرسنل حاضر در غرفه ها

  

  سمت  نام شرکت  نام و نام خانوادگی  ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

...        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گروهنام و امضاي مدیر عامل و مهر 

  

  

  

  

  اطالعات جهت کارت شناسایی     4فرم شماره 
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 :تبلیغات 
  

 

 65252521 - 09120254465 هاي   انجام تبلیغات از قبیل نصب بنر در خارج و داخل محوطه می توانید با شمارهغرفه داران محترم جهت

  .تماس حاصل فرمایید

  

 
  

  

  گروهعامل و مهر نام و امضاي مدیر                                                                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    درخواست تبلیغات نمایشگاه
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  به نام یزدان پاك  

 مدیریت محترم؛ 

 که از این پس ستاد نامیده می شود  غرب استان تهراننوین و بانکداري الکامپ ، برگزار کننده نمایشگاهامین تراز گیتیگروه     

 ایده آل از نمایشگاه جهت مشارکت کنندگان تمام مجموعه خود را جهت ایجاد شرایط مناسب به منظور حضور پر رونق و بهره برداري

محترم به کار خواهد گرفت لیکن این امر بدون همراهی همه مسئولین، عوامل، پیمانکاران و بازدیدکنندگان و از همه مهمتر مشارکت 

ه زمان و رعایت مطالعه دقیق و توجه ب .لذا همکاري شما را در رعایت مقررات نیازمندیم.   کنندگان محترم میسر نخواهد بود

این مقررات بر اساس ضوابط و مقررات جاري در نمایشگاه ها و مطابق .  در برگه ها، داراي اهمیت و ضروري استنکات اعالم شده

 ستادعدم توجه به آنها، . کنوانسیون اتحادیه جهانی نمایشگاه ها تدوین و بومی گردیده و در تمام نمایشگاه هاي معتبر انجام می شود

  . پیشاپیش از مساعدت شما سپاسگزاریم. پیگیري قانونی علیه متخلفین مخیر می سازدرا در

  متر مربع فضاي آزاد500 و  مترمربع فضاي سرپوشیده1800تامین شده در. 

  موقت نمایشگاهیپارتیشنسالن توسط سیستم .  

 نمایشگاهیپارتیشن سیستم غرفه بندي با استفاده از . 

 پوشش کف با موکت مرغوب.  

 هاي کم مصرف  استفاده از المپیسات روشنایی براي سالن باتاس.  

 تک فاز سیستم برق .  

 رسانی مجزا براي هر غرفه ستم برقسی.  

 سیستم صوتی پیشرفته در داخل سالن و محوطه جهت رادیو نمایشگاه و پیجینگ. 

 امکان ساخت براي غرف خودساز. 

 ي مرتبطتبلیغات وسیع در سطح شهر، مسیرهاي تردد شهري و شهرها. 

 جهت اطالع رسانی اصناف مرتبط و عموم سراسريات در نشریات تخصصی و جرایدغتبلی . 

 تامین فضاي تبلیغات براي مشارکت کنندگان، در سطح شهر، خیابانهاي مشرف به نمایشگاه و داخل محوطه نمایشگاه. 

  مربوط به نحوه ثبت نام و شرایط پرداختمقررات  

 و ظف است کلیه مدارك مربوط به ثبت نام را با دقت مطالعه و نسبت به تکمیل دقیق آن اقدام نمایدمتقاضی شرکت در نمایشگاه مو )1

 به شماره حساب تعیین شده در  شده راکل مبلغ محاسبه و بهاي خدمات اساس شرایط اعالم شده در برگه برآورد هزینه اجاره محلبر

 تحویل و تاییدیه دریافت ستاد ساعت به 24سید آن را حداکثر ظرف مدت واریز و ر) 1فرم شماره  (بانک مربوطه در فرم ثبت نام

 .یدنمای

 )1فرم شماره . (پرکردن و ارایه فرم درخواست شرکت در نمایشگاه )2

 )2فرم شماره . (ین شرعی، اخالقی، موارد امنیتی و حفاظتیزپرکردن و ارایه فرم تعهد رعایت موا )3

 )3فرم شماره . ( غرفهپرکردن و ارایه فرم مشخصات، جهت سر درب )4

 )4فرم شماره . ( پرکردن و ارایه فرم اطالعات جهت صدور کارت شناسایی )5

تمامی صفحات مقررات اعم از صفحات یک رو و دو رو و فرم هاي ثبت نام و تقاضا می بایست با مهر مشارکت کننده ممهور و به  )6

      . برسد، نماینده قانونی و یا یکی از اعضاي هیئت مدیرهامضاي مدیرعامل
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 ه اولامه، کپی پشت و روي کارت ملی مدیرعامل، کپی صفحکپی صفحه اول اساسن ، و آگهی آخرین تغییراتارایه کپی روزنامه رسمی )7

 .براي شرکتها ، کپی اجاره نامه و یا سند ملکیتشناسنامه مدیرعامل

، کپی اجاره نامه و یا سند  شناسنامه مدیرعامله اولکپی صفح،  کارت ملی، کپی پشت و روي با تاریخ معتبرارایه کپی جواز کسب )8

 .واحد هاي صنفیبراي  ملکیت

، نامه رسمی اخذ نمایندگی از شرکت مادر، کپی پشت  با تاریخ معتبر و یا جواز کسبرین تغییراتخی آهگ و آایه کپی روزنامه رسمیار )9

 .براي واحد هاي داراي نمایندگی، کپی اجاره نامه و یا سند ملکیت  شناسنامه مدیرعامله اولکپی صفحو روي کارت ملی، 

 سایر موارد مربوط به ثبت نام 

  . مختار است... اعم از شرکت، واحد صنفی، نمایندگی، سازمان، ارگان و رد یا قبول درخواست متقاضیان  دردستا )1

 تعویض غرفه و یا واگذاري محل تعیین شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است و با متخلف برابر مقررات ،هرگونه تغییر )2

  .برخورد خواهد شد

درخواست انصراف خود از حضور و شرکت در نمایشگاه را قبل از پایان مهلت ثبت نام  روز 5 تواند تا متقاضی شرکت در نمایشگاه می )3

ه از کل مبلغ پرداختی کسر بطبه عنوان هزینه هاي مرت محاسبه شده از کل مبلغ   %80در این صورت معادل . ارائه نمایدبه ستاد کتبا 

  .خواهد شدخواهد شد الباقی مبلغ پرداختی به متقاضی مسترد 

 می باشد و بدیهی است  از ستاد برگزاريخروج کاال و اموال مشارکت کنندگان پس از پایان نمایشگاه منوط به اخذ برگه تسویه حساب )4

 . مجاز است از خروج اموال و کاالهاي مشارکت کنندگانی که برگه تسویه حساب نهایی را اخذ ننموده اند جلوگیري نمایدستاد

شرکت کنندگان موظف به . ا توافق و تعهداتی را که کتبا و با امضاي مسئولین ستاد باشد بر عهده خواهد داشتستاد برگزاري صرف )5

رعایت نکاتی هستند که در مکاتبات به عمل آمده از سوي ستاد مطرح می شود و مسئولیت عواقب ناشی از عدم توجه به مکاتبات و 

 .می باشدتماس هاي ستاد برگزاري بر عهده مشارکت کننده 

 چگونگی عرضه و نمایش کاالها 

که معرفی و نمایش آن ها  کلیه مواردي  مواد مخدر و، نوشابه هاي الکلی، مواد منفجره،نمایش و عرضه هرگونه کاال همچون اسلحه )1

  .د شدو متخلفین به مراجع ذیصالح معرفی خواهن  است ممنوع و مقررات کشور جمهوري اسالمی ایرانمغایر با شئونات اسالمی

مسئولیت نگهداري کاالها از هنگام ورود کاالها تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و بازدید از نمایشگاه به عهده  )2

 لذا کلیه مسئولین غرفه ، می باشدستادمشارکت کنندگان است و پس از پایان ساعت کار و پلمپ سالن مسئولیت حفظ اموال به عهده 

 هرگونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر  و سالن در محل حضور داشته باشندباز شدنو یا نماینده آنان قبل از ها موظفند خود 

  . می باشدمشارکت کنندهعهده 

 رعایت کلیه نکات  لذامشارکت کنندگان می توانند طرز کار ماشین آالت و تجهیزات خود را جهت بازدید کنندگان به نمایش گذارند )3

 هیچگونه مسئولیتی در قبال حوادث یا خسارات ستاداقدامات احتیاطی در این مورد توسط شرکت کننده ضروري است و ایمنی و 

  .گیرد احتمالی را به عهده نمی

 ملزم ،مشارکت کنندگان متعهد، کارکرد ماشین آالت و تجهیزات در صورت بروز هرگونه خسارت جانی و یا مالی ناشی از نمایش عملی )4

د و ستاد  نمایشگاه خواهند بو قضایی وران خسارات وارده بر اساس نظر کارشناسی کارشناسان رسمی و مسئولین ذیربطو ضامن جب

 خود ماشین آالت و تجهیزاتهیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث احتمالی نخواهد داشت، لذا مشارکت کننده موظف به بیمه نمودن 

 .براي جبران خسارات احتمالی است
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 شناسایی هايکارت  : 

هاي  براي ورود مشارکت کنندگان و کارکنان غرفه ها به محوطه نمایشگاه جهت برپایی یا اداره غرفه در طول نمایشگاه کارت )1

صادر  بر اساس سطح زیر پوشش هر غرفه به آنان واگذار می شود تعداد کارتهاي مزبور) 4فرم شماره  (ور رایگانمخصوصی صادر و بط

 . و صدور کارت شناسایی بیش از موارد ذکر شده مقدور نخواهد بودخواهد شد

کارت شناسایی به  .د هستند به روي سینه خو در تمامی ساعات حضور در نمایشگاهمشارکت کنندگان ملزم به نصب کارت ارائه شده )2

 .هیچ عنوان قابل واگذاري به غیر نمی باشد و با متخلفین برابر ضوابط برخورد خواهد شد

 ضمن اخذ کارت شناسایی از حضور آنان در ،متصدیان غرفه ها موظف به رعایت شئونات اسالمی می باشند و در صورت عدم رعایت )3

 .غرفه جلوگیري خواهد شد

 اتانتشارات و تبلیغ:  

 مشابه سایر مشارکت کنندگان  و خدماتخود به روش تبلیغات سوء علیه کاال و خدمات مشارکت کنندگان مجاز به تبلیغ براي کاال )1

  .نیستند

 نصب این عالئم یا .مربوط به مشارکت کنندگان باید در محدوده محل غرفه آنها نصب شود، تابلوها و نوشته هاي عالمات، پرچمها )2

  .ممنوع است ، محوطه نمایشگاه و مسیرهاي مشرف به نمایشگاه فرعی،هاي اصلیپرچمها در مسیر 

 و مقررات کشور جمهوري اسالمی  با شئونات اسالمیمغایر نصب و استفاده از هرگونه وسایل و تجهیزات تبلیغاتی و سمعی و بصري )3

 . است براي سایر مشارکت کنندگان ایجاد مزاحمت نماید اکیدا ممنوعایران و مواردي که

 خسارات 

را که در نتیجه فعالیت یا اعمال کارکنان آنها در داخل یا  و تخریب  سرقت،مشارکت کنندگان مکلفند خسارات ناشی از آتش سوزي )1

دیگران و بازدیدکنندگان وارد می شود را جبران  تجهیزات و دکوراسیون غرفه و کاالهاي نمایشی، محل نمایشگاه به ماشین آالت

 .نمایند

 با ماشین آالت و غیره  و یا کار کنندگان مسئول اتفاقات و تصادفاتی هستند که براي کارگران غرفه هنگام حمل و نقل کاالمشارکت )2

 .بروز می کند

مکلفند خسارات وارده به تاسیسات نمایشگاهی که در حین حمل کاال، غرفه آرایی، نصب پوستر، اعالن و یا سایر مشارکت کنندگان  )3

 .نها وارد میشود را به ستاد پرداخت نمایندموارد مشابه به آ

 مجاز است غرفه مشارکت کنندگانی که مقررات را رعایت نمی کنند در هر زمان که صالح بداند تعطیل نماید و در این صورت ستاد )4

 .مشارکت کنندگان حق مطالبه مبالغ پرداخت شده بابت اجاره غرفه و خدمات مرتبط با نمایشگاه را نخواهند داشت

 نمایشگاهامنیت  

 بسته خواهد 19 باز می شود و راس ساعت  عموم جهت بازدید10 صبح براي مشارکت کنندگان و ساعت 9هر روز ساعت ن درب سال )1

 .شد

 .سالن و یا محل نمایش کاالهاي خود در طول ساعات رسمی بازدید نیستند،  غرفهیمشارکت کنندگان مجاز به تعطیل )2

به لحاظ مسایل ایمنی ممکن نمی باشد، از مشارکت کنندگان تقاضا ) شبها(هنگام تعطیلی نمایشگاه با توجه به اینکه تخصیص برق  )3

می گردد تمهیدات الزم را در این خصوص به عمل آورند، خاموش کردن وسایل برقی و یا قطع اتصال آنها از برق در هنگام خروج و 

 .اتمام ساعات نمایشگاه الزامیست
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همچنین نگهداري مواد نفتی و سایر مواد . ل شعله زا در داخل غرفه ها و سالن ممنوع استینگهداري چراغهاي بدون حفاظ یا وسا )4

 براي نمایش کاالهاي خود قابل اشتعالدگانی که به وسایلی از قبیل نفت و سایر مواد  مشارکت کنن.آتش زا در داخل غرفه مجاز نیست

 .مذاکره نموده و بر اساس دستورالعمل مربوطه اقدام کنندستاد برگزاري نیازمندند باید قبال با 

 از پایان ساعات بازدید به عهده یفه نگهداري و نگهبانی از اجناس داخل غرفه ها در طول ساعات بازدید به عهده صاحب غرفه و بعدظو )5

 . می باشدمجري نمایشگاه

 و غرف خود سازمقررات فنی نمایشگاه  

انشعاب نی نویسی، یک عدد میز و دو صندلی، روشنایی و غرفه هاي پیش ساخته با تجهیزات متعارف شامل دیواره، موکت کف، پیشا )1

 .برق می باشد

 وجه باز و مشرف به مسیر تردد 2 متر که داراي حداقل 18ع، یا غرفه هاي باالي  متر مرب24حداقل متراژ جهت غرفه هاي خودساز  )2

 .است

 سري از طرحها و نقشه هاي مربوط به ساختمان غرفه خود را که نشان یک موظفند  براي ساخت غرف خودسازمشارکت کنندگان )3

 ، در 01/11/94تا پایان وقت اداري روز  حداکثر  را و نقاط اتصال برق می باشد، پرسپکتیو طرح وجه4نماي و  پالن دهنده وضعیت

 روز قبل از 20نقشه هاي اجرایی غرفه هایی که توسط متقاضی اجرا می شود می بایست حداقل  . تسلیم نمایندستادبه  CDقالب یک 

 .د ارائه گردد در غیر اینصورت از شروع غرفه سازي ممانعت بعمل خواهد آمتایید به ستادشروع نمایشگاه جهت 

 پایان یابد و مشارکت کنندگان موظفند کلیه وسایل غیر قابل 17/11/94 روز19ساعت  در غرفه باید  و مونتاژکارهاي ساخت و ساز )4

 راسا اقدامات الزم را گروهجعبه خالی و غیره را از غرفه ها خارج نمایند در غیر اینصورت ابزارآالت، مابقی مصالح، استفاده از قبیل 

 . دریافت خواهد نمودشرکت کنندهزینه هاي مربوطه را از بعمل آورده و ه

 توسط مشارکت کننده تخریب موارد و مصنوعات ساخته شدهدر صورتی که غرفه به وسیله مشارکت کننده ساخته شده باشد باید  )5

 نوعات ساخته شدهموارد و مص به تخریب تاسیسات و  راساستاددر صورت هرگونه قصور از سوي مشارکت کننده در این امر  .شود

 .اقدام کرده و هزینه هاي مربوط را از مشارکت کننده اخذ خواهد کرد

 . باشدمشاهده الزم است به صورتی انجام گیرد که داخل اتاق از بیرون قابل VIPطراحی و ساخت اتاقهاي مذاکره و  )6

رفته و مصالح غرفه هاي خود ساز باید بصورت مامی امور مربوط به ساخت و ساز می بایـست در خارج از محوطه نمایشگاه صـورت گت )7

 . پیش ساخته و رنگ شده، حمل و در سالن نصب شوند

از کل % 50 اجاره بهاي آن به میزان  امکان پذیر بوده وستاد  توسط  طراحی و ساخت غرفه هاي داراي نیم طبقه پس از تائـید طرح )8

 همچنین   وبدون سقف اجرا شوند می بایست اً طبقه دوم این غرفضمن. مساحت نیم طبقه ساخته شده طبق تعرفه دریافت میگردد

 . متر می باشد80/2 غرفه آرایی درسالن  و تمام شدهارتفاع مجاز

 .باشد  میشرکت کننده  عهده نمایشگاه، حمل تمامی نخاله ها و زباله هاي موجود در سالن بهاتمامپس از خاتمه ساخت وسازها و  )9

ته تنها زمین غرفه و یک انشعاب برق تعلق خواهد گرفت و تامین کلیه وسایل ساخت و دکوراسیون و به غرفه هاي بدون پیش ساخ )10

    .دتجهیزات غرفه بر عهده مشارکت کننده خواهد بو

 ال و تجهیزات از کاهتخلیه فضاي نمایشگا 

 سالن مورد استفاده براي  وتخلیه غرفه موظف به ستادمشارکت کنندگان پس از پایان برگزاري نمایشگاه و اخذ برگه تسویه حساب از  )1

  .نمایش کاالهاي خود هستند

  سالن به همان صورت اولیهو کاالها و لوازمی که براي دکوراسیون غرفه ها بکار رفته است باید از غرفه ها خارج و غرفه ،کلیه وسایل )2

  .است 25/11/94 مورخ 19ساعت حداکثر مهلت براي تخلیه و خارج نمودن کاالها از غرفه ها  .تحویل شود

 هیچ گونه مسئولیتی در قبال حفظ و نگهداري و ستاد  کنداي نتواند ظرف مدت مذکور غرفه خود را تخلیه چنانچه مشارکت کننده )3

 محاسبه از کل ارزش اجاره بها غرفه% 15هزینه هر ساعت تاخیر در تخلیه غرفه و سالن معادل . نخواهد داشت خسارات وارده به کاالها

                                                                                        . عنوان خسارت دریافت خواهد گردیدو به
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