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 : یعموم قرراتم
 قبال در یتیلمسئو کننده برگزار ،تكمیل گردد کنندگان مشارکت توسط پوشش تحت یسالنها نام ثبت یه روز اولاول ساعاتر د چنانچه

 . داشت نخواهد ی به دلیل تأخیر در ثبت نام متقاضیانافتیدر یدرخواستها

 دارد یم محفوظ خود یبرا را مشارکت یدرخواست یفرمها رد ای رشیپذ حق کننده برگزار . 

 باشد ینم ثالث اشخاص به یصیتخص غرفه یواگذار به مجاز  کننده، برگزار موافقت کسب بدون کننده مشارکت . 

 درخواست فرم ی و تكمیلتبک اعالم با "قبال دیبا دهند شینما یعمل صورت به را خود آالت نیماش کارکرد ینحو به لندیما که یکنندگان مشارکت 

 مسئول دهکنن مشارکت حال هر رد ،دنبرسان برگزارکننده اطالع به را ی مورد نیاز خودمصرف برق زانیم و کسب را موافقت ستاد برگزارکننده به برق

 . باشد یم شگاهینما برگزارکننده ای و ثالث اشخاص به خود آالت نیماش کارکرد از یناش خسارات هیکل جبران

 افتتاح از قبل هفته کی تا مربوطه غرفه به آالت نیماش حمل نحوه یبرا کامل یهماهنگ به موظف نام ثبت زمان در نیسنگ آالت نیماش صاحبان 

 کننده برگزار عهده رب یتیمسئول نباشد فراهم غرفه محل به مربوطه دستگاه انتقال امكان چنانچه نصورتیا ریغ در د،نباش یم شگاهینما

 .بود نخواهد

 الت ها و محصویمه کاالمشارکت کنندگانی که نسبت به نمایش کاالهای با ارزش و یا حساس اقدام می نمایند، می بایست رأساً نسبت به ب

  ی باشد.متناسب با ارزش واقعی کاال اقدام نمایند و هرگونه مسئولیت ناشی از عدم پوشش بیمه بر عهده مشارکت کننده م
 محوطه از کننده رکتش توسط دیبا و می باشد ممنوع سالن و غرفه داخل در زا العاشت مواد انباشت ،صندوق کارتن، ،یاضاف لیوسا هیکل ینگهدار 

 ینشان آتش اداره یرسم اسانکارشن با دیبا کننده مشارکت ی،شینما یتهایفعال یبرا زا اشتغال مواد از استفاده به ازین صورت در. گردد خارج شگاهینما

 . ندینما افتیدر یکتب مجوز و نموده یهماهنگ شگاهیمستقردرنما
 

 و مذاکره. شود یم زین ونگوناگ مجالت و اتینشر مشمول موضوع نیا .است ممنوع شگاهینما یبرگزار دوران در و ها غرفه در شده ارائه یکاالها فروش 

 .است عممنو شگاهینما اتمام از شیپ غرفه از خارج به کاال انتقال كنیل بوده بالمانع شگاهینما دوران در فروش داد قرار انعقاد
 

 به بنا باشند،ی م یارز تعرفه شمول به مشكوک( کننده مشارکت توسط یارسال مدارک به توجه با) برگزارکننده صیتشخ به بناء که یکنندگان مشارکت 

سهامی نمایشگاه های  شرکت وجه در ضمانت واژه درج بدون و نام ثبت روز خیتار به چک یک فقره صورت به را خود غرفه هزینه ستیبا یم برگزارکننده درخواست

 غرفه، بودن یارز به نسبت رانیا.ا.ج یالملل نیب یشگاههاینما یسهام شرکت کارشناسان صیتشخ صورت در است یهیبد. دیننما لیتحو و صادر بین المللی ج.ا.ایران

 .باشد یممذکور  چک کردن نقد به مجاز برگزارکننده

 حقوق زین و شگاهینما یعموم مصالح حفظ با کننده برگزار گان، کنند مشارکت به ها غرفه صیتخص و (باز و دهیسرپوش یفضا) شگاهینما کل یطراح در 

 . باشد داشته یاعتراض افتهی اختصاص محل به نسبت تواند ینم کننده مشارکت و بوده تام اریاخت یدارا گان کنند شرکت ریسا
 

 مجاز برگزارکننده و دهبو برگزارکننده با ییجانما کامل اریاخت ،گان کنند شرکت هیکل درخواست با انطباق جهت از ها سالن تیمحدود به توجه با        

 . باشد یم لقبو مورد گان کنند شرکت طرف از موضوع نیا و دهد کاهش یا شیافزا متر چندتا  متراژ مورد درخواست متقاضی را تا باشد یم

 عدم صورت در و ستیالزام هشگاینما مدت طول در یاسالم شئونات حفظ و حجاب تیرعا ران،یا. ا. ج. یالملل نیب یشگاههاینما یسهام شرکت مقررات براساس :حجاب

 ادامه از یریجلوگ به زمجا رانیا.ا.ج.یالملل نیب یشگاههاینما یسهام شرکت نیمسئول اینمایشگاه و  کننده برگزار آنان، پرسنل ای گان کنند شرکت توسط نیقوان تیرعا

 . باشند یم گرید یقانون اقدام هر ای و کننده شرکت تیفعال
 

 و یالزام آن مورد در قانون نیا تیرعا باشند، یاجبار استاندارد نامهیگواه افتیدر قانون مشمول كهیصورت در ها غرفه در ارائه قابل یکاالها هیکل: استاندارد 

 مربوطه رفهغ در استاندارد نامهیگواه هارائ بدون مذکور یکاالها ارائه از توانند یم آنان ندگانینما و رانیا یصنعت قاتیتحق و استاندارد سازمان ای و برگزارکننده

 . شد نخواهد پرداخت کننده تشرک به برگزارکننده طرف از یخسارت صورت نیا در است یهیبد. ندینما مذکور غرفه تیفعال یلیتعط به اقدام ای و نموده یریجلوگ

 :شركت مهر و مضاءا                                                                                                               : تاریخ


