
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی،  

ماشین آالت و تجهیزات معدن، راهسازي  و صنایع وابسته - ایران کان مین  

11 تا  14بهمن ماه 1399-  محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران 

با توجه به اینکه مراحل ثبت نام متقاضیان مشارکت در بخش داخلی نمایشگاه ایران کان مین به زودي آغاز خواهد گردید، از کلیه 
متقاضیان مشارکت در بخش ریالی تقاضا می گردد تا درخواست اولیه  خود را با تکمیل فرم زیر، جهت ثبت در بانک اطالعاتی 

نمایشگاه و امکان اطالع رسانی تا قبل از شروع جانمایـی به ستاد برگزاري ارائه نمایند. 

در صورت عدم تکمیل کامل کلیه موارد ذکر شده در فرم توسط متقاضی، فرم ارسال شده مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.  •

 ،ي) و  ارسال آن بصورت مهر و امضاء شده به ستاد برگزار2(صفحه  یبهداشت يپروتکل ها تیموارد  تعهدنامه رعا رشیمطالعه و پذ •

 .است یالزام شگاهیدر نما یجهت جانمائ

 ارائهتکمیل و ارسال این فرم هیچگونه تعهدي جهت واگذاري غرفه به متقاضیان براي ستاد برگزاري ایجاد نمی نماید و فقط به منزله  •

درخواست مشارکت می باشد. 

درخواست نسبت به ارائه مدارك زیر به ستاد برگزاري فرم اولیه الزم است تا متقاضیان مشارکت در بخش ریالی همزمان با ارسال 

 اقدام نمایند :  تا قبل از شروع جانمایـی جهت بررسی الزم، 

 يدیتول یپروانه صنف  -کارگاه معتبر یشناسائ ،کارتیصنعت تیفعال یگواه-يپروانه بهره بردار 

استان محل استقرار  عیخود از اداره صنا يدیتول تیفعال یکتب هیدیملزم به ارائه تائ ستند،یشده ن ادی يپروانه  ها يکه دارا یشرکتهائ •

 باشند. یخود م

 ثبت آرم تجاري محصوالت 

  تائیدیه تولید براساس یکی از استانداردهاي ملی و یا معتبر بین المللی 

 شد.  بروشور وکاتالوگ شرکت متقاضی در خصوص کاالها و خدماتی که توسط شرکت کننده در نمایشگاه ارائه خواهد

مجاز بودن به مشارکت در بخش اخــــــذ تائیدیه جهت به ستاد برگزاري جانمائی متقاضیانی که مدارك یاد شده را تا قبل از شروع 
     مجاز به جانمائی نخواهند بود. ننمایند،  ارائه ریالی 



مفاد تعهدنامه رعایت پروتکل هاي بهداشتی 
ویژ ه متقاضیا ن محتر م مشارک ت در نمایشگا ه ایرا ن کا ن می ن  

  مطالعه و پذیرش موارد  زیر توسط متقاضیان محترم جهت جانمائی در نمایشگاه الزامی است.
 ارسال فرمائید.  conmin@imico.orgو   palar.cv@gmail.comبه پست الکترونیک  همزمان با ارسال فرم درخواست اولیهپس از مهر و امضاء نمودن فرم  "لطفا

م  جا د.ان ی باش م م فر ن  ای ه  د ء ش ل نسخه مهر و امضا ه ارسا ط ب ی منو  جانمائ

 د می گردد. متقاضی مشارکت  بطورکامل کلیه مفاد پروتکل هاي بهداشتی وزارت بهداشت و شرکت سهامی نمایشگاهها  پذیرفته و رعایت کامل آنها را  متعه .1
 اشد. جهت حفظ سالمت و بهداشت  عمومی، بویژه مشارکت کنندگان محترم هرگونه مراجعه حضوري به ستاد برگزاري تا اطالع ثانوي مقـــــدور نمی ب .2
ه مدارك و ستاد برگزاري به دلیل رعایت مسائل بهداشتی از دریافت هرگونه مرسوله پستی و دریافت مدارك از طریق پیک معذور است و در صورت نیاز کلی .3

 مکاتبات باید از طریق پست الکترونیک به ستاد برگزاري ارائه گردد. 
 کلیه پرداخت ها از قبیل هزینه اجاره غرفه، ضمانت غرفه سازي و .... باید  به شماره حساب اعالم شده توسط ستاد برگزاري واریز گردد.  .4
مایشگاه ممنوع می باشد و ورود بازدیدکنندگان فقط با ارائه کارت دعوت تهیه شده توسط بر اساس دستورالعمل شرکت سهامی نمایشگاهها بازدید عموم از ن .5

خود مشارکت کنندگان که  به تائید شرکت سهامی نمایشگاهها نیز رسیده است، مجاز می باشد. 
 رکت کننده می باشد. تهیه ماسک، شیلد، مواد ضدعفونی کننده و .... پرسنل مستقر و بازدیدکنندگان هر غرفه بعهده خود مشا .6
 پذیرائی از بازدیدکنندگان بدلیل رعایت سالمت عمومی ممنوع می باشد.  .7
ي، جار نیقوان رییتغشیوع بیماري هاي واگیردار،   ،يطوفان، آتش سوز ل،ینشده (فورس ماژور) مانند زلزله، س ینیب شیپ عیوقادر صورت بروز هرگونه  .۸

 ایبرگزار کننده خارج بوده و منجر به لغو  اریاخت طهیکه از ح گرید ینیب شیقابل پ ریهرگونه حوادث و موارد غ ایو دستورالملهاي نهادها و مراجع رسمی کشور 

 يها نهیبابت هز ی% از وجوه پرداخت50 شگاهینما يقبل از برگزار کماهیتا  در نمایشگاهمشارکت متقاضی از و یا انصراف گردد  شگاهیزمان و مکان نما رییتغ

کمتر از  از مشارکت یانصراف متقاض ایدر صورت بروز فورس ماژور و  باشد یبه شرکت کنندگان قابل برگشت م یکسر و مابق یشگاهیده نماپرداخت ش

 نخواهد بود.یکماه قبل از برگزاري نمایشگاه وجهی به شرکت کنندگان قابل برگشت 

به هردلیل از جمله نرسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب،  : درصورت عدم برگزاري یا به تعویق افتادن زمان برگزاري نمایشگاه 1تبصره 

و هرگونه حوادث غیر مترقبه کلیه مسئولیت ها و عواقب مادي  کشور یو مراجع رسم نهادهادستور العمل هاي وزارت بهداشت، ستاد ملی مبارزه با کرونا یا سایر 

ود و برگزارکننده و و معنوي و هزینه هاي ناشی از قبیل انجام غرفه سازي، تبلیغات ،امورچاپی، تشریفات، امورپرسنلی.....به عهده خود مشارکت کننده خواهد ب

 قانونی، مادي و معنوي در این خصوص نخواهند داشت.  شرکت سهامی نمایشگاهها هیچگونه مسئولیت 

غرف " يغرفه ساز مانکارانیدر قبال پ يو تعهد تینوع مسئول چیهو شرکت سهامی نمایشگاهها برگزار کننده  1: درصورت بروز موارد تبصره  2تبصره 

د.  نباش ینم شانیا يپاسخگوبهیچ عنوان و  د ندارو سایر پیمانکاران منتخب مشارکت کننده   "خودساز

 هرگونه حادثه ، اتفاق و تصادفاتکلیه عواقب قانونی و مسئولیت هاي ناشی از بروز حوادث ناشی از مشارکت در نمایشگاه (از قبیل بیماري هاي واگیردار،  .9
هنگام عملیات اجرائی ، در حین برگزاري و همچنین از هنگام ورود به مجموعه نمایشگاهیو...)  احتمالی که براي کارگران و نیروهاي اجرائی و پرسنل خود

به عهده خود مشارکت کننده است و برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاهها در این خصوص هیچگونه  و جمع آوري و تخریب  ساخت و نصب غرفه
 مسئولیتی نخواهند داشت. 

...... با سمت ........................................ کلیه موارد پروتکل هاي .........................االختیار قانونی شرکت ............. نماینده تام .........اینجانب .....................
و  )یالیشرکت کنندگان ر ژهی(و یالری –يهاي  ارز نهیهز تعهد محا سبه - 6فرم تعهد  ،بهداشتی وزارت بهداشت وشرکت سهامی نمایشگاهها، این تعهد نامه

را  به دقت مطالعه نموده ام و مهر امضاء این فرم به منزله پذیرش و دفترچه اطالعات ثبت نام  دستور العمل اجرائی امور حفاظتی و امنیتی  -7تعهــــد فرم 
  کامل و رعایت کلیه مفاد پروتکل هاي بهداشتی و این تعهد نامه ها  از سوي این شرکت می باشد.

: مهر و امضاء شرکت سمت :       تاریخ تکمیل فرم:        :نام و نام خانوادگی



«فرم ارسال اطالعات و درخواست اولیه متقاضیان مشارکت در  بخش داخلی نمایشگاه ایران کان مین» 

سپس فایل پی دي اف را ذخیره  می باشد.) Adobe Acrobat Pro DC(براي پر کردن فرم نیاز به نرم افزار  اطالعات خود را در فرم تایپ فرمائید "لطفا
به همراه مدارك الزم " حتمابصورت مهر و امضاء شده نیز باید فرم تکمیل شده  . الزم استنمائید ارسال  palar.cv@gmail.comنموده و  به آدرس 

 گردد. ارائه ریالی به ستاد برگزاري -جهت بررسی ارزي

مشخصات شرکت 

 :شرکت (فارسی) کامل نام

 :شرکت (التین) کامل نام

 :(نوع کاال و خدمات)  زمینه فعالیت

 :رقمی 12 اقتصادي کد دارد          ندارد      : نمایندگی شرکت خارجیواردات از کشورهاي خارجی یا 

 :ملی شرکت  شناسه :شرکت ثبت شماره

 :با درج کد شهر  شماره تلفن

 : شهربا درج کد شماره فاکس 
 :کامل پستی  آدرس

 :پستی کد

مدیر عامل مشخصات 
 :خانوادگی مدیرعامل  نام و نام

تلفن همراه مدیر عامل : 

مسئول ثبت نام ثابت  -مشخصات نماینده تام االختیار
سمت :  :نام و نام خانوادگی

 تا است الزم گیرد می صورت انبوه پیامک سامانه طریق از رسانی اطالع اینکه به توجه با : نام ثابت ثبت مسئول همراه تلفن
 .باشد برخوردار انبوه پیامک دریافت قابلیت از شده ارائه شماره

) :ها اطالعیه دریافت جهت( فعال ایمیل آدرس

 تخصصی گروه 
ماشین آالت ساختمانی، تجهیزات و متعلقات       آالت ماشین و تجهیزات تولیدکننده

ماشین آالت راه و جاده سازي، تجهیزات و متعلقات       تجهیزات و ادوات  کننده تولید

 مشاور مهندسین خدمات              فلزي محصوالت و معدنی مواد کننده تولید

 پیمانکاران خدمات              فلزي غیر محصوالت و معدنی مواد کننده تولید

 ویژه خدمات     فلزي نهایی محصوالت کننده تولید

 سایر : فلزي غیر نهایی محصوالت کننده تولید

 متراژ تقریبی مورد نیاز

 مترمربع )باز فضايمتراژ تقریبی مورد نیاز ( مترمربع متراژ تقریبی مورد نیاز (داخل سالن)

پروتکل ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش تکمیل و مهر امضاء این فرم به منزله پذیرش کلیه ضوابط و مقررات شرکت سهامی نمایشگاهها، 

و حفظ و رعایت شئونات اسالمی در محوطه نمایشگاه می باشد.  ریالی نحوه محاسبه هزینه اجاره غرفه –دستورالعمل ارزي پزشکی  و 

: مهر و امضاء شرکت                       تاریخ تکمیل فرم:           سمت :                                                                                 :نام و نام خانوادگی



 ستورالعمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غــرف ود
 ریالیو  ارزي خدمات جنبی آن بر حسب 

، توسط واحدهاي تولیدي و صنعتی داراي پروانه بهره برداري و گواهی فعالیت صنعتی، کارت شناسائی کاال با برند یا نام ایرانینمایش  -107-1

می گردند،  کارگاه معتبر و یا واحد تولیدي صنفی داراي پروانه صنفی تولیدي، که در داخل و یا مناطق آزاد تجاري و یا ویژه اقتصادي تولید و ارائه

 می باشد. لیریامشمول پرداخت هزینه به صورت 

که در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترك کشورهاي خارجی معرفی می گردد مشمول  کاال با برند یا نام ایرانینمایش  -108-1

 می باشد. ریالیپرداخت هزینه به صورت 

داراي مجوز از وزارت که براساس سرمایه گذاري مشترك شرکت هاي ایرانی و خارجی در ایران تولید و  خارجی کاال با برندنمایش  -109-1

 می باشد. ریالیمشمول پرداخت هزینه به صورت امور اقتصادي و دارائی و مصوبه هیات دولت می باشد، 

تولیدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع ذیربط، در ، توسط واحد هاي نمونه کاالي خارجی بمنظور مقایسه با کاالي داخلنمایش  -110-1

 می باشد. ریالیصورت تجمیع نمونه در حداقل فضا ( به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاریابی، مشمول پرداخت هزینه به صورت 

، توسط واحد هاي تولیدي، به شرط پوشاندن برند فعالیتماشین آالت خارجی صرفا به عنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع نمایش  -111-1

 می باشد. ریالیخارجی و عدم تبلیغ آن، مشمول پرداخت هزینه به صورت 

در صورت عدم تبلیغ شرکتهاي خارجی ( بصورت پوستر، بروشور، کاال و...) مشمول ون) یت هاي فنی، نرم افزاري ( اتوماسیخالق معرفی -112-1

 می باشد. ریالیورت پرداخت هزینه به ص

 می باشد. ریالی، صرفاً بدون ارائه کاال، مشمول پرداخت هزینه به صورت اتاق هاي مشترك بازرگانی ایران و سایر کشورهامشارکت  -113-1

صرفاً بدون ارائه کاال  موارد مشابه شرکت هاي عرضه کننده خدمات مشاوره اي، پیمانکاري طرح و اجرا، طراحی سیستم ومشارکت  -114-1

درصد ارزي  30می باشد. در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  ریالیو یا هرگونه تبلیغ برند خارجی، مشمول پرداخت هزینه به صورت 

 خواهد بود. درصد ریالی 70و 

 می باشد. ریالیپرداخت هزینه به صورت  در صورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی، مشمول آژانسهاي مسافرتی و گردشگريمشارکت  -115-1

اعم از روزنامه، مجله، بولتن، ویژه نامه، آگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکت هاي داخلی و خارجی  نشریات داخلیمشارکت  -116-1

می باشد. بدیهی است تبلیغ برند یا نمایندگی شرکت هاي خارجی در غرفه تخصیص یافته به  ریالیمنتشر می گردند، مشمول پرداخت هزینه به صورت 

نشریات ( از طریق نصب بنر، پخش فیلم، توزیع سی دي، کاتالوگ و بروشور مستقل خارجی و ...) ممنوع می باشد.
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در جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی ( با ارائه پروانه صنفی و معرفی  خدمات پس از فروش کاالهاي خارجیمعرفی  -117-1

 می باشد. درصد ریالی 70و  درصد ارزي 30نامه کتبی از شرکت مربوطه)وبا رعایت عدم ارائه کاال وقطعات منفصله، مشمول پرداخت هزینه بصورت

که پس از بسته بندي و یا مخلوط با کاالي ایرانی ( با هر نام یا برند ایرانی و با درج  ت خارجی وارد شده در کشور به صورت فلهمحصوال -118-1

 زان فضاي اشغال شده، مشمول پرداخت هزینه بصورتــــیا عدم درج تحت لیسانس)، توسط مشارکت کننده داخلی به نمایش گذاشته می شود، به می

 می باشد. درصد ریالی 30ارزي و درصد  70

وزارت  يپروانه ساخت و بهره بردار يداراچنانچه  ندینما یم دیتول یخارج يبا برند ها که محصوالت یرانیا يدیتول يشرکتها -119-1

 محاسبه گردد. یالیر بصورت ، صنعت ، معدن و تجارت باشند

، در صورت ارائه تفاهمنامه با مجري داخلی، مشمول پرداخت نمایشگاه هاي خارجینمایندگی هاي بازاریابی و فروش تخصیص فضا به  -120-1

 خواهد بود. درصد ارزي 100می باشد. در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه بصورت  درصد ریالی 70درصد ارزي و  30هزینه بصورت 

ت یصرفاً مجاز به ارائه و تبلیغ کاال، خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی می باشد و در صورت عدم رعا مشارکت کننده بخش غرف ریالی -121-1

 می باشد. درصد ارزي 100موضوع مشمول پرداخت هزینه بصورت 

 می باشد. ارزي، مشمول پرداخت هزینه بصورت نمایش کاالیی که مستقیماً درخارج از کشور تولید شده -122-1

بروشور، فیلم، عکس، کاتالوگ، بنر و موارد مشابه دررابطه با تبلیغ کاال و یا شرکت هاي و عرضه  واردات کاال به هر نحولیغ تب -123-1

 می باشد. ارزي، مشمول پرداخت هزینه بصورت خارجی

 .می باشد ارزيمشمول پرداخت هزینه بصورت  نمایندگی انحصاري و یا رسمی شرکت هاي خارجیتبلیغ  -124-1

ل و نیز کاالي خارجی در نمایشگاه مشارکت ـــه بمنظور تولید و نمایش کاالي تولید داخـــک تولیدي بازرگانی ایرانیشرکت هاي  -125-1

کاال یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضائی کامال ًمتمایز و در متراژ تفکیک شده ( با ابعاد استاندارد) از بخش می بایستی  ، دارند

محاسبه خواهد شد. ارزي  در غیر اینصورت کل فضاي غرفه بصورت متر مربع) عرضه نمایند. 12و با رعایت حداقل متراژ (  داخلی

 و دریافت خواهد شد.اعم از ریالی و ارزي عیناً محاسبه  مطابق با نوع مشارکت (VIP)هرگونه فضا جهت احداث محل تشریفات تخصیص -126-1
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 .»ارائه این فرم به انضمام چک مربوطه در زمان ثبت نام به برگزار کننده الزامی است «

 ...........تام االختیار شرکت .............................................. مدیرعامل/نماینده............................... اینجانب..............................................................
شرکت کننده بخش داخلــــــی»شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت و تجهیزات معدن، راهسازي  و 

صنایع وابسته - ایران کان مین«  کـه از تاریخ 11 تا 14 بهمن ماه 1399 برگزار خواهد گردید،  با  مطالعه و آگاهی کامل از دستور العمل 
ارزي– ریالی شرکت سهامی نمایشگاههاي  بین المللی ج.ا.ایران نسبت به ثبت نام در نمایشگاه اقـــدام نموده و متعهد مــی گردم  با توجه به ثبت نام در 

بخش ریالی نمایشگاه  ،ضمن رعایت کلیه مفاد دستورالعمل ارزي – ریالی (صفحات  1و 2 دستورالعمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غرف و 

جنبی آن بر حسب ارزي  و ریالی (  فقط خدمات و کاالهاي تولید شده در داخل کشور را در غرفه ارائه و موارد مشروحه زیر را تقبل نمایم: خدمات 

 عدم نمایش و تبلیغ هرگونه کاال، محصوالت، خدمات، قطعات و ماشین آالت خارجی (حتی در قالب بروشور، کاتالوگ، بنر و ...) .1
در قالب حتی (با مارك خارجی بصورت منفصل از ماشین آالت و دستگاههاي داخلی قطعات وتبلیغ هرگونه کاال وعدم نمایش  .2

 بروشور، کاتالوگ، بنر و ...)
 و ...) ، کارت ویزیت(در قالب بروشور، کاتالوگ، بنرعدم اعالم نمایندگی از سوي شرکتها و کشورهاي خارجی به هر نحو  .3
عدم اعالم ساخت و تولید تحت لیسانس شرکتها یا کشورهاي خارجی بدون داشتن پروانه بهره برداري و یا با نام و آرم تجاري  .4

شرکت خارجی 
عدم اعالم ساخت و تولید با مارکهاي خارجی  .5
و نام شرکتها و  عدم تبلیغ به نفع شرکتها وکشورهاي خارجی به هرنحو (استفاده ازپوستر،بروشور،بنر،کارت ویزیت،لوگو .6

و از این  -یا حتی ذکر کلمه خارجی به تنهائی روي بسته بندي کاال -حتی در قالب ذکر نام کشور خارجی –کشورهاي خارجی 
قبیل) 

 6ریالی به ستادبرگزاري ارسال نگردیده و در بردارنده هرگونه تبلیغ موضوع –عدم ارائه هرگونه بروشورکه جهت بررسی ارزي .7
 عهد نامه باشد.بند فوق این ت

ه ضمناً  متعهد می گردد، در صورتیکه غرفه این شرکت از سوي کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاهها داراي مغایرت ارزي شناخته شود،  ضمن اینک
سهامی نمایشگاهها که از ریالی شرکت  -برگزار کننده مجاز به تعطیل غرفه می باشد، کلیه هزینه هاي متراژ ارزي بنا به تشخیص کارشناسان کمیته ارزي

 سوي برگزار کننده اعالم خواهد گردید، تا قبل از پایان نمایشگاه توسط این شرکت پرداخت و تسویه گردد. 

تاریــــــــخ:          مهر و امضاء : 

شماره غرفه:                  فضاي باز:                :این قسمت توسط ستاد برگزاري تکمیل می گردد:    سالن شماره
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 سمه تعالیب

 ((تعهد نامه غرفه داران ))

 مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ج.ا.ایران

سالم علیکم 

بند تنظیم گردیده است،  بمنظور رعایت قوانین و مقررات  23دراحتراما دستورالعمل مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ج.ا.ا که 

 بحضورتان ایفاد می گردد :

می باشد پوشش خانم ها تحت هر عنوان (غرفه دار و متصدي )می بایست شامل : مقنعه و مانتوي کامال اداري و متحد الشکل و با رعایت شرع و عرف اسال .1

 ، چسبان و بدن نما، شال و روسري و همچنین آرایشهاي خارج از عرف اکیدا ممنوع می باشد .، لذا استفاده از مانتوهاي کوتاه ، جلوباز

 می بایست در داخل غرفه بر اساس قوانین و مقررات جمهوري اسالمی باشد. پوشش خانم ها و آقایان (غرفه داران خارجی) .2

تلف اعم از لباس ، مدل موهایی که مبین اشاعه  خالف شئونات اسالمی می باشد، هرگونه استفاده از غرفه داران مرد با پوششهاي نامناسب که به انحاء مخ .3

 ممنوع است .

 باشد . استفاده از فیلم ها و سی دي تبلیغاتی و سیستم صوتی با تائید روابط عمومی و حراست قابل پخش بوده و صداي آن باید محدود به داخل غرفه .4

ید با هماهنگی مسئوالن ذیربط بوده و در صورت ایجاد مزاحمت براي سایر غرفه داران توسط ستاد حراست نصب هرگونه تجهیزات یا وسایل تبلیغاتی با .5

 ازادامه فعالیت آن ممانعت بعمل خواهد آمد .

دتایید ستاد حراست تعداد افراد حاضر در غرفه (در قالب غرفه دار) می بایست مطابق با آیین نامه شرکت سهامی نمایشگاه ها بوده و با کارت شناسایی مور .6

 باشد، لذا میهمانان غرفه حق ایستادن پشت کانتر ها و جوابگویی به بازدید کنندگان را ندارند .

 انجام تبلیغات اعم ازپخش تراکت ، بروشور و سی دي درمحل هاي خارج از غرفه اکیدا ممنوع می باشد. .7

 ع می باشد.فروش کاالهاي نمایشگاهی در ایام برگزاري نمایشگاه اکیدا ممنو .8

صبح می بایست در محل سالن  8:00صبح می باشد،  لذا غرفه داران و پرسنل قبل از فک پلمپ یعنی  9:00ساعت شروع کار و حضوربازدید کنندگان  .9

 خود حضور داشته باشند .

 مسئولیت حفظ ونگهداري از اموال غرفه در زمان فعال بودن سالن ها بعهده مشارکت کنندگان می باشد . .10

 برگزاري هرگونه مسابقه و قرعه کشی و یا مراسم متفرقه بدون هماهنگی حراست و روابط عمومی ممنوع است. .11

آنان داخل  غرفه داران موظفند درساعت پایانی کار نمایشگاه و قبل از خروج بازدید کنندگان غرفه را ترك ننموده و حداقل تا زمان پلمپ سالن یکی از .12

 غرفه حضور داشته باشد .

تی اظت و مراقب از اموال شخصی از قبیل : دوربین فیلم برداري و عکاسی ، ویدئو، لب تاپ، تلفن همراه،  وجه نقد ، اسناد و مدارك ، کیف دسحف .13

 و....در ساعت کار نمایشگاه بر عهده خودافراد بوده و از قرار دادن آن در کانترها جدا خوداري نمایید.

ا زمان بسته شدن درب سالن حتما یک نفر از افراد غرفه جهت حفاطت و نگهداري از اموال می بایست داخل غرفه در زمان ساخت و ساز و شب چیدمان ت .14

حضور داشته باشند .
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آتش سوزي، درگیري و...... مراتب را سریعا به مدیر سالن یا پرسنل ناجا و انتظامات مستقر در صورت بروز هر گونه حادثه از قبیل سرقت، مزاحمت افراد،  .15

 در سالن اطالع بدهید .

(بین هنگام باز نمودن درب ها در بدو ورود به غرفه در صورت رویت هرگونه سرقت، شکستگی و.... در اولین فرصت و قبل از ورود بازدید کنندگان  .16

 مراتب را بصورت گزارش  کتبی به مدیرسالن و نیروي حفاظت فیزیکی اطالع دهید.)  8:30تا  8:00ساعت 

 وع می باشد. نگهداري و استفاده از وسایل قابل اشتعال از قبیل : هیتر، سیگار، مخزن گاز، شمع وچراغ ها و ابزار آتش افروز در داخل غرفه اکیدا ممن .17

غیر مجاز بدلیل مسایل بهداشتی و مالحظات امنیتی جدا خوداري کرده و در صورت نیاز به تهیه غذا از ازخرید غذا از ویزیتور هاي فاقد کارت شناسایی و  .18

 بیرون مجموعه می بایست قبال با درخواست کتبی و تایید مجري و مدیریت هاي ذیربط انجام گیرد .

بوده و در ایام مذکور تنها خودرو هاي باربري اجازه فعالیت را در ایام ساخت و ساز و تخریب غرفه ها ورود هرگونه خودروي سواري به مجموعه ممنوع  .19

 دارند ، ضمنا در صورت توقف بی مورد، خودرو با لیفتراك به بیرون منتقل می گردد.

 خروج هرگونه کاال بغیر از موارد مندرج مستلزم ارائه برگه مجوز خروج کاال می باشد . .20

حفظ و حراست آن در طول شبانه روز بعهده مشارکت کنندگان بوده،  لذا از نخستین روز برپایی نمایشگاه چنانچه غرفه مربوطه در فضاي باز قرار دارد  .21

 نسبت به هماهنگی با پیمانکار مربوطه و استقرار نگهبان شب اقدام نمایید.

د . از همراه داشتن وسایل ممنوعه از قبیل : اسلحه، بیسیم ، واکی،تاکی، دستبند و.... اکیدا خوداري کنی .22

صورت غرفه داران می بایست ازانجام هرگونه تشنج و جوسازي که موجبات بی نظمی در محیط نماشگاه بین المللی شود، پرهیز نمایند،  در غیر این  .23

 حراست مجموعه مجاز به تعطیلی غرفه خاطی بوده و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضایی را از خود سلب می نماید.

از حضور و مساعی آن شرکت محترم در برپایی هرچه با شکوه تر نمایشگاه یاد شده که موجبات شکوفایی صادرات غیر نفتی  در پایان ضمن تشکر

اخذ می وخود کفایی ملی در بازارهاي جهانی را بدنبال داشته باشد،  بدیهی است با عنایت به مطالب فوق الذکر و تعهدي که ذیل این مطلب از شما 

رعایت قوانین و مقررات توسط آن غرفه ، حراست مجموعه نسبت به قطع برق و تعطیلی غرفه اقدام در صورت عدم شود 

 خواهد کرد و مسئولیت آن بعهده جنابعالی می باشد . 

پرکردن مشخصات ذیل  الزامی است.

 شماره غرفه:   شماره سالن:                                        اینجانب :                                      نماینده تام االختیار شرکت:                                               سمت: 

د می شود نسبت به رعایت دقیق موارد ذکرشده در طول ایام برگزاري نمایشگاه اقدام نماییم،در غیر بند) متعه 23پس ازمطالعه دستور العمل اجرایی امور حفاظتی و امنیتی (

 این صورت طبق مقررات شرکت سهامی نمایشگاه اقدام خواهد گردید.

 تـاریــــخ:                           مهر و امضاء:  
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