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المللي مشهدالمللي مشهدمحل دائمي نمايشگاه بين محل دائمي نمايشگاه بين    

 

اين فرم به منزله ثبت نام اوليه ميباشداين فرم به منزله ثبت نام اوليه ميباشد)  )    11( ( فرم  فرم           

  از اطالعات فارسي و انگليسي مندرج در جدول هاي زير در كليه مراحل نمايشگاه استفاده خواهد شداز اطالعات فارسي و انگليسي مندرج در جدول هاي زير در كليه مراحل نمايشگاه استفاده خواهد شد

::نام شركتنام شركت* *    

::كد اقتصاديكد اقتصادي* *    

CCOOMMPPAANNYY    NNAAMMEE::     *  *   

::زمينه فعاليتزمينه فعاليت**   AACCTTIIVVIITTYY::   **   

::تلفنتلفن**   TTEELL::  

::فكسفكس**   FFAAXX::  

::ايميلايميل**   EE  ––  MMAAIILL::  

::نشاني دفتر مركزينشاني دفتر مركزي**   AADDDDRREESSSS::  

  

  

  

::نام مدير عاملنام مدير عامل**   

::كد مليكد ملي**   

CCOOMMPPAANNYY    DDIIRREECCTTOORR    

::نام رابطنام رابط   PPEERRSSOONN    TTOO    CCOONNTTAACCTT  

::ايميل رابطايميل رابط                    :                                                :                                                شماره مستقيم رابطشماره مستقيم رابط:                                                          :                                                          شماره همراه رابطشماره همراه رابط   

  و مقررات جاري نمايشـگاه بـدين وسـيله تقاضـاي     و مقررات جاري نمايشـگاه بـدين وسـيله تقاضـاي       با آگاهي كامل از شرايطبا آگاهي كامل از شرايط..................................... ..................................... مدير شركت  مدير شركت  ............................ ............................ اينجانب اينجانب 

را داشـته وكـل هزينـه    را داشـته وكـل هزينـه      ��������بـدون سـازه نمايشـگاهي    بـدون سـازه نمايشـگاهي    //    ��������با سازه نمايشگاهي با سازه نمايشگاهي ....................................... ....................................... مترمربع در سالن مترمربع در سالن ............................ ............................ 

ويـا  ويـا      01091787180080109178718008  سـيبا  سـيبا  ريال طي حواله بانكي به حسـاب جـاري   ريال طي حواله بانكي به حسـاب جـاري   ............................. ............................. اجاره غرفه جمعاً به مبلغ اجاره غرفه جمعاً به مبلغ % % 99مشاركت با احتساب مشاركت با احتساب 

نزد بانك ملي شعبه مركزي مشهد بنام شركت مديريت پروژه هاي نمايشگاهي آفتاب قطب مشرق نزد بانك ملي شعبه مركزي مشهد بنام شركت مديريت پروژه هاي نمايشگاهي آفتاب قطب مشرق   60376037--99119911--99529952--69916991ه كارت  ه كارت  شمارشمار

  ::را به آدرس ايميل ذيل ارسال فرماييد را به آدرس ايميل ذيل ارسال فرماييد   22--11فرم هاي فرم هاي     زمين  واريز  وتصوير اعالميه بانكي مربوطه را به همراهزمين  واريز  وتصوير اعالميه بانكي مربوطه را به همراه

ssmmaarrttcciittyy22001166@@eeppmmaa..iirr  

..عدم حضور در نمايشگاه هيچگونه وجهي به شركت كننده استرداد نميگرددعدم حضور در نمايشگاه هيچگونه وجهي به شركت كننده استرداد نميگردددر صورت انصراف و يا در صورت انصراف و يا * *    

  نام ونام خانوادگي  مديرنام ونام خانوادگي  مدير

  مهر و امضاءمهر و امضاء

  ..بازديد نموده ويا با تلفن هاي زير تماس حاصل فرماييدبازديد نموده ويا با تلفن هاي زير تماس حاصل فرماييد    wwwwww..eeppmmaa..iirr  جهت كسب اطالعات بيشتر از وب سايت جهت كسب اطالعات بيشتر از وب سايت 

  ))112112((و و   ))102102((داخلي داخلي             051051--  3615836158  ::شركت مديريت پروژه هاي نمايشگاهي شركت مديريت پروژه هاي نمايشگاهي 

  آقاي احمدي رادآقاي احمدي راد:  :  مسئول پروژه مسئول پروژه 

0513601280605136012806  

    0935242010909352420109: : شماره همراه شماره همراه 
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اطالعات مربوط به نمايشگاهاطالعات مربوط به نمايشگاه--))22((فرم فرم    

**ليست قيمت بدون سازه و تجهيزات نمايشگاهيليست قيمت بدون سازه و تجهيزات نمايشگاهي**   

  .هزينه اعالم شده بدون سازه و تجهيزات نمايشگاهي ميباشدهزينه اعالم شده بدون سازه و تجهيزات نمايشگاهي ميباشد: : توجه توجه * * 

  ..ريال در فضاي باز به هزينه اضافه ميگرددريال در فضاي باز به هزينه اضافه ميگردد200200//000000سالن و سالن و ريال در داخل ريال در داخل   150150//000000در صورت نياز به سازه و تجهيزات نمايشگاهي مبلغ در صورت نياز به سازه و تجهيزات نمايشگاهي مبلغ **

   متر مربع12وات روشنايي يك ميز و دو عدد صندلي براي هر 600  –موكت كف -سازه و تجهيزات شامل  سازه نمايشگاهي و كتيبه سردرب*

  *عمومي نمايشگاه شرايط و مقررات*

برق، نظافت و ساير خدمات (المللي مشهد پيمانكار ساخت غرفه  موظف است جهت خدمات غرفه سازي شامل بر اساس دستورالعمل شركت نمايشگاه بين – 1      

در صورت عدم واريز فضا . واقع در نمايشگاه واريز نمايد ريال  به حساب اعالم شده از سوي ستاد برگزاري 000/50به ازاي هر متر مربع عمليات غرفه سازي مبلغ ) 

  .هيز تحويل نميگرددجهت ساخت وساز و تج

صـادر و رسـيد آن  را تـا زمـان      شركت مديريت پروژه هاي نمايشگاهيريال در وجه  000/000/10پيمانكار ساخت غرفه  بايستي يك فقره چك تخليه به مبلغ - 2

  تخليه نزد خود نگهداري نمايد

  ..طبقه اخذ تاييديه سازمان نظام مهندسي الزامي ميباشدطبقه اخذ تاييديه سازمان نظام مهندسي الزامي ميباشد  22در صورت ساخت غرفه در صورت ساخت غرفه ..متر ميباشدمتر ميباشد  33حداكثر ارتفاع مجاز غرفه سازي در نمايشگاه حداكثر ارتفاع مجاز غرفه سازي در نمايشگاه   --33    

  ..تحويل غرفه فقط در صورت تسويه حساب كامل امكان پذير و نياز به اخذ برگه تسويه حساب از ستاد برگزاري نمايشگاه ميباشدتحويل غرفه فقط در صورت تسويه حساب كامل امكان پذير و نياز به اخذ برگه تسويه حساب از ستاد برگزاري نمايشگاه ميباشد  --44

در طـول ايـن   در طـول ايـن   . . هاي خود حضور داشته باشندهاي خود حضور داشته باشنددقيقه قبل از شروع و پس از خاتمه ساعت كاري نمايشگاه در غرفهدقيقه قبل از شروع و پس از خاتمه ساعت كاري نمايشگاه در غرفه  3030غرفه  در ايام برگزاري ميبايست غرفه  در ايام برگزاري ميبايست مسئولين مسئولين --55

ول مدت فـوق  ول مدت فـوق  ها در طها در طمدت و ساعات كاري نمايشگاه امنيت داخل غرفه به عهده مشاركت كننده بوده و نمايشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال امنيت داخل غرفهمدت و ساعات كاري نمايشگاه امنيت داخل غرفه به عهده مشاركت كننده بوده و نمايشگاه هيچگونه مسئوليتي در قبال امنيت داخل غرفه

  ..نخواهد داشتنخواهد داشت

  ..در صورت مشاهده از فعاليت غرفه جلوگيري به عمل خواهد آمددر صورت مشاهده از فعاليت غرفه جلوگيري به عمل خواهد آمد..مشاركت كننده  حق واگذاري غرفه به غير را  نداردمشاركت كننده  حق واگذاري غرفه به غير را  ندارد--66

  ..ددمشمول مقررات خاص بوده كه پيمانكار ساخت غرفه موظف به رعايت آن مي باشمشمول مقررات خاص بوده كه پيمانكار ساخت غرفه موظف به رعايت آن مي باش) ) غير از سازه هاي نمايشگاهي غير از سازه هاي نمايشگاهي ( ( استفاده از غرفه هاي خود ساز استفاده از غرفه هاي خود ساز --77

اي پيمانكار ساخت غرفه  را معرفي نمايد و پيمانكار مذكور بايستي  كليه نقشه هـاي غرفـه   اي پيمانكار ساخت غرفه  را معرفي نمايد و پيمانكار مذكور بايستي  كليه نقشه هـاي غرفـه   بايست طي نامهبايست طي نامهسازي، مشاركت كننده  ميسازي، مشاركت كننده  ميدر صورت اقدام به غرفهدر صورت اقدام به غرفه--88

    ستاد برگزاري ارائه نمايدستاد برگزاري ارائه نمايدسازي را  به سازي را  به 

  ..موجب اخالل دركار پرسنل سالن باشد، ممنوع استموجب اخالل دركار پرسنل سالن باشد، ممنوع استهاي ديگرو هاي ديگرو بلند وناهنجاركه باعث ايجاد مزاحمت براي غرفهبلند وناهنجاركه باعث ايجاد مزاحمت براي غرفه  صدايصدايپخش هرگونه پخش هرگونه --99

عدم استفاده كراوات وپاپيون براي آقايان وعدم استفاده از لوازم آرايشي ورعايت حجاب كامل براي عدم استفاده كراوات وپاپيون براي آقايان وعدم استفاده از لوازم آرايشي ورعايت حجاب كامل براي ( ( رعايت شئونات اسالمي براي افراد داخل غرفه الزاميست رعايت شئونات اسالمي براي افراد داخل غرفه الزاميست --1010

  ).).خواهند داشتخواهند داشتبانوان طبق ارزشهاي اسالمي ضروري بوده ومتخلفين حق حضور در غرفه را نبانوان طبق ارزشهاي اسالمي ضروري بوده ومتخلفين حق حضور در غرفه را ن

    ..اي خوداقدامي ننمايد،نمايشگاه دراين خصوص هيچگونه مسئوليتي رابعهده نخواهد داشتاي خوداقدامي ننمايد،نمايشگاه دراين خصوص هيچگونه مسئوليتي رابعهده نخواهد داشتدرصورتيكه غرفه دار نسبت به پوشش بيمهدرصورتيكه غرفه دار نسبت به پوشش بيمه--1111

محل چك تخليـه  محل چك تخليـه  نسبت به تخليه غرفه خود اقدام نموده در غير اينصورت غرفه تخريب و تخليه و از نسبت به تخليه غرفه خود اقدام نموده در غير اينصورت غرفه تخريب و تخليه و از   9595//66//1717كليه مشاركت كنندگان موظف هستند در روز كليه مشاركت كنندگان موظف هستند در روز --1212

  ..هزينه هاي آن تاٌديه خواهد شدهزينه هاي آن تاٌديه خواهد شد

  

  ..در صورت انصراف و يا عدم حضور در نمايشگاه هيچگونه وجهي به شركت كننده استرداد نميگردددر صورت انصراف و يا عدم حضور در نمايشگاه هيچگونه وجهي به شركت كننده استرداد نميگردد    --  1313

  

  ::نام شـركتنام شـركت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  مهـر و امضا مدير عاممهـر و امضا مدير عام  

  

)ريال(اجاره هرمترمربع سالن  

A تيپ 

)ريال(اجاره هرمترمربع  

B تيپ 

 

درصد  9به مبالغ فوق 

ماليات برارزش افزوده 

 اضافه ميگردد

)مولوي و انوري-ابوسعيد-بهار(سالن مفاخر ريال 000/000/1    ريال 000/100/1   

B1-B2-C     ريال 000/000/1 تاالرهاي   - 
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برنامه زمان بندي و كارت شناساييبرنامه زمان بندي و كارت شناسايي  --))33((رم رم فف   

است رعايت موارد ذكر شده براي تمامي مشاركت برنامه زمانبندي فعاليت هاي نمايشگاه به شرح جدول ذيل ارائه ميگردد بديهي 

 كنندگان الزامي مي باشد

  توضيحات  تاريخ  شرح فعاليت

  17 ساعت   12/6/95  زمان افتتاحيه نمايشگاه

  23 الي  17   شهريورماه 16الي  12  ساعات بازديد  نمايشگاه

 وقت اداريپايان   1/6/1395  آخرين مهلت تكميل فرم ثبت نام و درج در كتاب نمايشگاه

غرفه هايي كه توسط پيمانكار ساخت غرفه انجام ( تحويل غرفه هاي خودساز 

  )ميشود

 9 ساعت  8/5/1395

  9  ساعت  10/6/1395  تحويل غرفه هاي با سازه نمايشگاهي 

 20  ساعت 11/6/1395  آخرين مهلت جهت غرفه سازي 

 وقت اداريپايان  5/6/1395  آخرين مهلت جهت تكميل فرم كارت شناسايي 

 صبح  10  ساعت 12/6/1395  تحويل كارت شناسايي غرفه دار، كارت پاركينگ

 9 ساعت  17/6/1395  تخليه غرفه ها

  *فرم درخواست كارت شناسايي*

 : .............................نام شركت    

  به  5/6/5139مشخصات افرادحاضر در غرفه را طبق جدول نمونه ذيل تكميل نموده تا تاريخ  لطفا

 smartcity22001166@@eeppmmaa..iirr  
  فرمايند ارسال به همراه مشخصات كامل افراد  300dpiو رزولوشن  JPEG، فرمت  4*3يك قطعه عكس در ابعاد همراه 

  عكس  همراه  شماره ملي  تاريخ تولد  نام پدر  شناسنامه.ش  نام و نام خانوادگي  رديف

1                

2                

3                

4                

5                

  

  ::نام شـركتنام شـركت

  مهـر و امضا مدير عامل مهـر و امضا مدير عامل   


