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  فرم درخواست ثبت نام

  :شركت/موسسه :اينجانب

  .تمايل و درخواست خودراجهت مشاركت و حضور در نخستين نمايشگاه توانمنديهاي صنعت آب و فاضالب كشور اعالم مي نمايم 

      □ :غرفه سازي                              □   :عادي                    نوع غرفه  :شماره غرفه*                       :سالن*                       :متراژ غرفه *
  :نام مسئول نمايشگاهي  :نام مديرعامل

 :تلفن همراه  :نمابر  :تلفن

 :وب سايت :پست الكترونيكي

 :نشاني دفتر مركزي

  :نمابر كارخانه يا كارگاه توليدي   : تلفن كارخانه يا كارگاه توليدي 

  : نشاني كارخانه يا كارگاه توليدي 

.موارد ستاره دار در ستاد تكميل مي شود: توجه   

  

كليه مندرجات اين فرم را تكميل و ............. .............................................................به نمايندگي از شركت ...... .................................................................اينجانب 
  .اطالعات آن را تائيد مي نمايم

  

  :مهر شركت                                                        :                               مضاا                                                                      :             تاريخ 

  

 

  ضمانت*  :محاسبات مالي *

  ريال....... .......................................................................مبلغ فروش غرفه 
  ريال...... ......................................................... بيمه حوادث% 5

  ريال 000/000/3                 هزينه حضور در كتاب و دابركتوري

  ..................................................ريال جهت ساخت غرفه طبق 000/000/10وجه نقد به مبلغ 
  

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

  ريال....... ...................................................: .................................جمع كل
شماره  ريال طي چك..................... ........................................................چك ضمانت به مبلغ 

  ...............................شعبه ......... ........................نزد بانك ......................... ........

  :تائيد كننده   :محاسب 
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  )متر مربع  12دو نفر به ازاي هر ( افراد مستقر در غرفه  تعداد

  .در هنگام ثبت نام اجباري است 3×4تحويل عكس : توجه 

  

  ط پرداخت يهزينه غرفه هاي نمايشگاهي و شرا
  

  :جهت شركت هاي بخش خصوصي غرفه تخصيص - 1

  .است مجهز به تجهيزات پيش ساختهدر سالن سرپوشيده و غرفه ها           

  .) پانل هاي اطراف، موكت، يك عدد پريز، روشنائي، كتيبه با نوشته مي باشد :  تجهيزات پيش ساخته شامل(

  .)مترمربع 12حداقل( جهت سالن طبقه باال هزار تومان 250  هر مترمربع

  .)مترمربع 12حداقل( پايينهزار تومان جهت سالن طبقه  300  هر مترمربع

 :آب و فاضالب شهري و روستايي  جهت شركت هايغرفه تخصيص - 2

  .تخصيص غرفه مطابق آئين نامه داخلي شركت مهندسي آب و فاضالب كشور و از سوي معاونت نطارت بر بهره برداري محاسبه وابالغ مي شود

  

  

  

  

  

  عكس  سمت  نام و نام خانوادگي  رديف
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  ط پرداخت يشرا
 شماره بهو يا  چك به تاريخ روز/ دي حــواله نقبر اساس متراژ درخواستـي بايد به صـورت  "بيمه حوادث"% 5+ هزينه اجاره غرفه ريالي % 100 -

به همراه ساير مدارك قيد شده به ستاد  وواريز گردد  آب و فاضالب استان قزوينبه نام  ميدان آزادي، –قزوين سيبا بانك ملي، شعبه  0107131087001حساب 
  .مي باشد  120170000000107131087001IRحساب  شباشماره  ضمنا .برگزاري تحويل گردد

پوشش تعهدي پرداخت وجه بدون ارسال مدارك كامل به ستاد برگزاري در مهلت مقرر يا پس از آخرين مهلت ثبت نام و يا پس از تكميل ظرفيت سالنهاي تحت  -
  .تخصيص غرفه براي برگزار كننده ايجاد نمي نمايد و كل وجه در صورت عدم امكان تخصيص غرفه به متقاضي مسترد خواهد گرديدجهت 

  . در صورت انصراف از حضور يا كاهش متراژ هيـــچ وجهي به شركت كننده مسترد نخواهد گرديد -
چ وجه امكان پذير نمي باشد، لذا خواهشمند است هزينه اجاره غرفه حتماً به صورت حواله نقدي يا دريافت وجه نقد از مشاركت كنندگان توسط برگزار كننده به هي -

  . چك به تاريخ روز به ستاد برگزاري پرداخت گردد
  . روي فيش ارسالي الزامي است "شركت كننده"در صورت پرداخت از طريق حواله نقدي درج نام دقيق شركت  -

سازي ندارند موظف هستند تا معادل مبلغ غرفه خود ، يك فقره چك به ستاد برگزاري نمايشگاه تحويل نمايند تا در صورت عدم  شركت هايي كه خدمات غرفه  -
  .تخليه و يا وارد شدن هر گونه خسارت احتمالي از محل چك مذكور ضرر و زيان وارده جبران گردد

ريال حواله ، چك بانكي و يا چك روز به ستاد برگزاري نمايشگاه به عنوان حسن  000/000/10مبلغ شركت هايي كه نياز به خدمات غرفه سازي دارند مي بايست  -
  .انجام تعهدات تحويل نمايند
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  ».مطالعه دقيق و  رعايت نكات اعالم شده در اطالعات ثبت نام بسيار ضروري است«

  .ايران خواهد بود.ا.نمايشگاهها تدوين شده توسط شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي جمشاركت دراين نمايشگاه تابع مقررات وشرائط عمومي  .1

خود خودداري نمايند، جلوگيري بنا به تشخيص ستاد برگزاري از ادامه فعاليت غرفه هائي كه رعايت قوانين و مقررات جاري را ننموده و از انجام تعهدات  .2
  . سبت به اخذ آن ازشركت كننده اقدام الزم بعمل خواهد آمدبعمل آمده و درصورت ايراد خسارت مالي ن

رود به مشاركت كنندگان مسئول عملكرد و هرگونه حادثه ، اتفاق و تصادفات احتمالي كه براي كارگران و نيروهاي اجرائي و پرسنل خود، از هنگام و .3
بديهي است  ستاد برگزاري هيچگونه مسئوليتي در اين  .د، هستندمجموعه نمايشگاهي و نيز هنگام عمليات اجرائي ساخت و نصب غرفه بروز مي كن

  .خصوص نمي پذيرد

تحت هيچ (شركت كنندگان داخلـــــي به هيچ وجـــه مجاز به نمايش كاالهـــا و محصوالت خارجــي و يا استفاده از پوستر و نام شركت خارجي  .4
  .اخطاري غرفه خاطي از سوي ستاد برگزاري تعطيل خواهد شد، بدون هيچ گونه در صورت عدم رعايت . مي باشندن) طييشرا

شده از شركت كنندگان ملزم به خروج كاالهاي خود از محوطه نمايشگاه و جمع آوري غرفه ها پس از خاتمه نمايشگاه بر اساس برنامه و ساعات اعالم  .5
  . سوي برگزار كننده مي باشند

بسته شدن دربهاي سالن در غرفه و در خاتمه نمايشگاه از زمان باز شدن درب سالنها تا جمع آوري و حضور نماينده شركت در زمان چيدن غرفه ها تا  .6
در صورت عدم حضور نماينده شركت در زمان چيدن و جمع آوري غرفه ها در غرفه برگزار كننده مسئوليتي . خروج كامل تجهيزات در غرفه الزامي است

  .ز غرفه نخواهد داشتدر قبال مفقود شدن كاالها و تجهيزات ا

متر، الزم است مراتب جهت  2در صورت نمايش كاالهاي سنگين و حجيم و يا نياز ماشين آالت و تجهيزات نمايشي به ابعاد خاص يا با ارتفاع بيش از  .7
زمان حمل كاال با ستاد برگزاري از سوي  به ستاد اعالم گردد و در مورد نحوه استقرار و "هماهنگي الزم با ذكر تعداد، وزن و ابعاد در زمان ثبت نام كتبا

  .شركت كننده هماهنگي بعمل آيد

از سوي مشاركت كنندگان به داخل سالنهاي نمايشگاهـــي .....) سنگين و سبك، حمل بار و (و خودرو ) ليفتراك(ورود هرگونه جرثقيل و باالبـــــــر  .8
 .ممنـــــوع مي باشد

برگزاري و ايام جمع آوري و خروج كاال ورود و تردد خودروي سواري و هرگونه وسيله نقليه در محوطه نمايشگاه در ايام آماده سازي سالنها، روزهاي  .9
  . ممنوع مي باشد "اكيدا

تزئينات از سازه يا ) اعم از داخل سالن يا فضاي باز(و يا در داخل غرفه ) غرفه هاي خودساز(شركت كنندگاني كه مايل هستند راساً غرفه سازي نمايند  .10
بوده و ويژه استفاده مي نمايند، پيش از اجراي غرفه سازي ملزم به طـي مراحل اداري و ارائه نقشه هاي اجرائي جهت اخذ تائيد به ستاد برگزاري 

حسن انجام كه مبلغ آن از سوي برگزار كننده تعيين خواهد شد، جهت تضمين ) بصورت چك بانكي فقط(همچنين ملزم به پرداخت مبلغ سپرده نقدي 

تخليه به  –عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع -پايان بموقع غرفه سازي - عدم تغيير در طرحهاي تائيد شده (كار و جمع آوري تجهيزات غرفه سازي 
  . به ستاد برگزاري مي باشند) موقع
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ورد بررسي قرار گرفته و مجوز ساخت صـــــادر توسط ستاد برگزاري م ساعت پس از قطعي شدن ثبت نام 72حداكثر نقشه هاي اجرائي غرفه سازي  .11
در صورت عدم مراجعه پيمانكار غرفه . پس از تاريخ ذكر شده برگزار كننده از پذيرش، بررسي و تائيد طرحهاي اجرائي معذور خواهد بود. خـــواهد شد

ننده تجهيز خواهد شد و شركت كننده ملـــزم به غـــرفه شركت بصورت پيش ساخته توسط برگزار ك  شركت كننده در روزهاي ياد شده،/ سازي
  . پرداخت هزينه مابه التفاوت خواهد بود

مي باشد و انجام به بعد  19/8/91 از تاريخ) غرفه هاي خودساز(تحويل فضا به شركت كنندگانـي كه خـــــود اقدام به غرفه سازي مي نمايند  .12

خاتمه يابد وپيمانكار غرفه سازي موظف است كليه وسائل غير قابل استفاده از قبيل نخاله هاي  8/91/ 20روز 24ساعتتاعمليات اجرايي بايد 

در صورت عدم اتمام غرفه سازي در زمان مقرر و خروج بموقع نخاله . را يك روز قبل از افتتاح از محوطه خارج نمايد.... ساختماني جعبه هاي خالي و 
ه تشخيص برگزار كننده از مبلغ چك بانكي سپرده تضمين حسن انجام كار و جمع آوري تجهيزات غرفه سازي هاي ساختماني خسارت مربوطه بنا بـــ
  .بابت خسارت ديركرد كسر خواهد شد

  . برگزار كننده در پذيرش و يا رد صالحيت اجرائي پيمانكاران غرفه سازي مجاز مي باشد .13

تاسيسات، سالن ها و يا فضاي باز نمايشگاه، شركت كننده موظف به جبران خسارت وارده  در صورت بروز هرگونه خسارتي براي غرفه هاي پيش ساخته، .14
  .انجام هرگونه تغييرات اضافه در غرفه سازي فقط با اخذ تائيد برگزاركننده و مستلزم پرداخت هزينه آن مي باشد. خواهد بود

است پس از چيدمان غرفه ها هيچ گونه وسائل اضافي پشت ديواره ها قرار  به دليل لزوم سهولت دسترسي عوامل برق سالنها به تابلوهاي برق الزم .15
ج از بديهي است اين فضاها قبل از افتتاح و در زمان برگزاري نمايشگاه مورد بررسي قرار گرفته و در صورت مشاهده موارد مذكور، وسائل به خار. نگيرد

عالوه بر اين در صورت وجود وسائل . در قبال گم شدن احتمالي وسائل مذكور نخواهند داشتسالن انتقال داده خواهد و برگزار كننده و هيچ مسئوليتي 
  . مي باشد مربوط به غرفه ها در پشت ديواره هاي غرفه و بروز هر گونه حادثه احتمالي كليه خسارات و مسئوليتهاي ناشي از آن بعهده غرفه دار متخلف

غرفه ها از لحاظ مسائل ايمنـــي ممكن نمي باشد، لذا از شركت كنندگاني كه در داخل غرفه از يخچال  بـــا توجه به اينكه تخصيص بــــرق شب به .16
  .مي نمايند ، تقاضا مـي گردد از قبل تمهيدات الزم را در اين خصوص بعمل آورند نگهدارياستفاده مي نمايند و يا محصوالت فاسد شدني 

  .غرفه دريافتي منوط به اخذ مجوز از برگزار كننده خواهد بودانجام هرگونه تبليغات محيطي خارج از فضاي  .17
 .در محوطه نمايشگاه خارج از غرفه خود ممنوع مي باشد ) اقالم اطالع رساني و چاپي(توزيع هرگونه نشريه، كتاب و بروشور  .18

  . شركت كنندگان بايد از نگهداري هرگونه كاال و يا وسيله اشتعال زا در غرفه خودداري نمايند .19

بايد بر اساس ضوابط ايمني ضد  تجهيزاتكليه . فقط بايد در داخل غرفه ها در معرض نمايش گذارده و توسط افراد كاردان به كار انداخته شوند تجهيزات .20
  .آتش سوزي توسط شركت كنندگان مجهز گردند

  . است حضور مسئول غرفه معرفي شده در فرم ثبت نام در هنگام برگزاري نمايشگاه در غرفه الزامي .21

  .ستحضور حداقل يك نفر به صورت دائم جهت پاسخ گويي به بازديد كنندگان الزامي.غرفه خود نمي باشند نمودن شركت كنندگان مجاز به تعطيل .22

  . محافظت از اموال شخصي و كاالهاي باارزش در طول برگزاري نمايشگاه بعهده خود مشاركت كنندگان مي باشد .23

ضمن رعايت حجاب و شئونات اسالمي ، ) اعم از صاحبان شركت، پرسنل دائم يا موقت غرفه(كليه بانــوان غرفه دار  برگزاريستاد بنا بردستورالعمل  .24
  .به رنـــــگ متناسب با محيط اداري مي باشند) شامل مقنعه، مانتوي گشاد و بلند، شلوار پارچه اي، كفش ســـاده(ملزم به استفاده از لباس فرم اداري 
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  . از ورود و حضور بانواني كه پوشش آنان برخالف دستور العمل فوق باشد در محوطه نمايشگاه و غرفه جـــــداٌ جلوگيري بعمل خواهد آمد* 
  .آقايان مستقر در غرفه نيز ملزم به استفاده از لباس متناسب با محيط اداري مي باشند* 

يا هر موردي كه سبب ازدحام بيش از حد نصب و استفاده از هرگونه تجهيزات يا وسائــــل تبليغاتي كه براي ساير غرفه داران ايجاد مزاحمت نمايد  .25
  .ممنوع مي باشدبازديد كنندگان يا مختل شدن نظم سالن و تردد گردد، 

   :ين ويژه ئمدارك الزم جهت اخذ مجوز نهايي غرفه سازي يا تز
  

  مجوز غرفه سازي اخذ دريافت فرمهاي غرفه سازي از ستاد برگزاري جهت تاييد طرح و  - 1
ذكر (با قيد نام شركت پيمانكار غرفه سازي و مهندس ناظر منتخب شركت  "شركت كننده "معرفي نامه كتبي پيمانكار غرفه ساز ي از سوي شركت  - 2

  .) ار غرفه سازي در معرفي نامه الزامي است تلفن تماس و تلفن همراه مهندس ناظر منتخب و پيمانك
، نما ،پرسپكتيو و نقشه جزييات فني  100/1با مقياس  _شامل پالن (هر كدام سه نسخه رنگي  A4يا  A3نقشه ها اجرايي اندازه گذاري شده در قطع  - 3
  با قيد حداكثر ارتفاع و موارد مصرفي جهت ساخت ) 

تاريخ طراحي در نقشه الزامي است _نام و مشخصات طراح وموسسه طراحي  "شركت كننده "نام شركت _ايشگاه عنوان نم:قيد شناسنامه طرح شامل * 
 .  

پايان به  –عدم تغيير در طرحهاي تائيد شده (سپرده نقدي به مبلغ ده ميليون ريال نقدأ جهت تضمين حسن انجام كار و جمع آوري تجهيزات غرفه سازي 
  ) تخليه به موقع  –نمودن خسارت از هرنوع  عدم وارد –موقع غرفه سازي 

بنا به نوع خسارت يا تخلف بخشي يا (پيمانكار غرفه ساز مبلغ مربوطه / در صورت بروز تخلف و خسارت ضمن صورتجلسه و اعالم به مشاركت كننده *
  . از سپرده كسر و مابقي استرداد مي گردد ) كل مبلغ 

  . تعيين ميگردد  مبلغ سپرده نقدي توسط برگزار كننده* 
  .  غرفه معادل متراژ زميني محاسبه مي گرددكل هزينه متراژطبقه دوم  - 4
همه صفحات توسط پيمانكار ساخت غرفه مهر و امضا گرديده و فرم تك برگي تعهدنامه و تائيديه طرح غرفه كه فرمهاي تعهد غرفه سازي  تكميل - 5

  .خودساز

  



 صفحه  7
 

 

  مهر شركت  تاريخ  اثر انگشت  مديرعاملامضاي   نام و نام خانوادگي مديرعامل

          

 

  

  

    

 

  فرم تعهد نامه

متعهد .......... ..................................................................مديرعامل.................................................................. اينجانب
اين شركت  خواهم شد تا در زمان مقرر اعالم شده از سوي ستاد برگزاري نسبت به برپايي و تخليه غرفه مربوط به

  .اقدام نمايم

بديهي است متعهد خواهم شد تا هرگونه خسارات احتمالي اعم از تاخير درساخت ، تخليه ، تخريب و يا خسارات ديگر 

  .را در برابر نظر ستاد برگزاري پرداخت نمايم

  

  

  


