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تعهد نامه غرفه داران و دستور العمل حراست فرم شماره 4 - صفحه 1

سالم عليكم

احتراماً دستور العمل مديريت حراست كه تنظيم و ابالغ گرديده است بمنظور رعايت قوانين و مقررات بحضورتان ايفاد مى گردد. 
لطفا پس از مطالعه دارندگان حق امضاء مجاز آن را امضاء و همراه با فرم ثبت نام به دبيرخانه برگزارى تحويل نمائيد.

1 - پوشش خانمها تحت هر عنوان (غرفه دار و متصدى) مى بايست شامل: مقنعه و مانتوى كامالً ادارى و متحد الشكل و با رعايت 
شرع و عرف اسالمى باشد لذا استفاده از مانتوهاى كوتاه، چسبان و بدن نما ، شال و روسرى و همچنين آرايشهاى خارج از عرف اكيداً 

ممنوع مى باشد.
2 -  هرگونه استفاده پرسنل غرفه دار مرد از پوششهاى نامناسب كه به انحاء مختلف اعم از لباس و مدل مو كه مبين اشاعه خالف 

شئونات اسالمى باشد ممنوع است.
3 -  استفاده از فيلمها و لوح هاى فشرده تبليغاتى مشاركت كنندگان با تأييد روابط عمومى و ستاد حراست قابل پخش بوده و صداى 

آن بايد محدود به داخل غرفه باشد.
.4 - نصب هرگونه تجهيزات و وسايل تبليغاتى بايستى با هماهنگى مسئوالن ذيربط انجام پذيرد و در صورت ايجاد مزاحمت براى 

سايرغرفه داران از ادامه فعاليت آن شركت ممانعت بعمل خواهد آمد.
.5 -  افراد حاضر در غرفه در قالب غرفه دار ملزم به استفاده از كارت شناسايى مورد تاييد حراست بوده و به لحاظ تعداد نفرات 
حاضردر غرفه نيز مى بايست مطابق با آيين نامه باشد و ميهمانان حاضر حق ايستادن پشت كانترها و جوابگويى به بازديدكنندگان 

را ندارند.
6 - انجام  فعاليت تبليغاتى اعم از پخش لوح فشرده، تراكت و بروشور در محل هاى خارج از غرفه اكيداً ممنوع  و ممنوط به اخذ 

مجوز از برگزار كننده  مى باشد.
7 -  فروش  هر گونه كاالهاى نمايشگاهى غير مجاز از نطر قانون و عرف در ايام برگزارى جشنواره اكيداً ممنوع مى باشد.

8 - ساعت شروع كار و حضور بازديدكنندگان 10 صبح مى باشد. لذا حضور مشاركت كنندگان و پرسنل آن غرفه محترم يك 
ساعت قبل از فك پلمپ سالنها الزامى مى باشد.

9 - مسئوليت حفظ و نگهدارى از اموال غرفه در زمان فعال بودن سالنها بعهده مشاركت كننده مى باشد.
10 - برگزارى هرگونه مسابقه، قرعه كشى و يا مراسم متفرقه بدون هماهنگى حراست و روابط عمومى ممنوع است.

11- غرفه داران موظفند در ساعات پايانى كار نمايشگاه و قبل از خروج بازديدكنندگان غرفه خود را ترك ننموده و حداقل تا زمان 
پلمپ سالن يكى از آنان داخل غرفه حضور داشته باشد.

12 - حفاظت و مراقبت از اموال شخصى از قبيل: دوربين فيلم بردارى و عكاسى، ويدئو، لب تاپ، تلفن همراه، وجه نقد، اسناد و 
مدارك ، كيف دستى و ... در ساعات كار جشنواره بر عهده خود افراد بوده و از قرار دادن آن در كانترها جداً خوددارى نماييد .

13 - در صورت بروز هرگونه حادثه از قبيل: سرقت و مزاحمت افراد، آتش سوزى، درگيرى و ... مراتب را سريعاً به مدير سالن يا 
پرسنل ناجا و انتظامات مستقر در سالن اطالع دهيد.

14- هنگام باز نمودن درب ها در بدو ورود به غرفه در صورت رويت هرگونه سرقت، شكستگى و ... در اولين فرصت و قبل از ورود 
بازديدكنندگان (بين ساعت 9 الى 9.30 ) مراتب را بصورت گزارش كتبى به مدير سالن و نيروى حفاظت فيزيكى اطالع دهيد.

15- نگهدارى و استفاده از وسايل قابل اشتعال از قبيل: هيتر، سيگار، مخزن گاز، شمع و چراغها و ابزار آتش افروز در داخل غرفه 
اكيداً ممنوع مى باشد.

16- از خريد غذا از ويزيتورهاى فاقد كارت شناسايى و غير مجاز بدليل مسايل بهداشتى و مالحظات امنيتى جداً خوددارى كرده و 
درصورت نياز به تهيه غذا از بيرون مجموعه مقتضى است نسبت به سالمت غذا اطمينان حاصل گردد .

 17- در ايام ساخت و ساز و تخريب غرفه ها ورود هرگونه خودروى سوارى به مجموعه ممنوع بوده و در ايام مذكور تنها خودروهاى 
باربرى اجازه فعاليت را دارند ضمناً در صورت توقف بى مورد خودرو با ليفتراك به بيرون منتقل مى گردد.

18- از همراه داشتن وسايل همچون : اسلحه، بيسيم، واكى تاكى، دستبند و ... اكيداً خوددارى نماييد.
19 - خروج هرگونه كاال به استثناى موارد مندرج در بند 17 (اموال شخصى) مستلزم ارائه برگه خروج كاال مى باشد.

20 - مشاركت كنندگان محترم لطفاً از ايجاد هرگونه تنش و جوسازى كه موجبات بى نظمى در محيط نمايشگاه مى شود پرهيز 
نماييد. در غير اينصورت حراست مجموعه مجاز به تعطيلى غرفه خاطى بوده و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضايى و انتظامى را 

از خود سلب مى نمايد .

- در پايان اميدواريم حضور و مساعى آن شركت محترم در برپايى هر چه باشكوه تر جشنواره و نمايشگاه ياد شده توأم با ارتقاء 
جايگاه و فعاليت شما در بازارهاى هدف باشد .

- شايان ذكر است با عنايت به مطالب فوق الذكر و تعهدى كه در ذيل اين مطالب از شما اخذ مى شود در صورت عدم رعايت قوانين 
و مقررات توسط آن غرفه، حراست مجموعه نسبت به قطع برق و تعطيلى غرفه اقدام خواهد كرد و مسئوليت آن بعهده جنابعالى 

خواهد بود .

اينجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مديرعامل/نماينده تام االختيار شركت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

با مطالعه مطالب مندرج در فرم شماره 4 تعهد نامه و  با اطالع از كليه شرايط و قوانين و مقررات  عمومى اعالم شده توسط برگزار 
كننده ، اعالم ميداردكليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معامالت در كمال صحت و سالمت با اراده شخصي و علم و آگاهي از كم 
و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مكان و پذيرش و رويت كليه بندهاي ذكر شده در فرمهاي ثبت نام و ساير فرمهاى 
مربوطه  ، برابري ارزش ثمن بيع با معامله و قيمت درخواست فضاي نمايشگاهي ، اسپانسري و يا هرگونه خدمات نمايشگاهي مرتبط 
كه منفصالً محاسبه خواهد شد مورد پذيرش و قبول مي باشد و ضمن پذيرش مقررات و شرايط عمومي نمايشگاه تدوين شده  توسط 
برگزاركننده نمايشگاه - شركت ساكار راستين- خود را ملزم به اجراي كامل مفاد آن و قبول نكته هاي ضروري قيد شده مي نمايد 
و نسبت به ثبت نام با توجه به اصل حاكميت اراده اقدام مي نمايم . اينجانب با عنايت به رضايت كامل مبادرت به انجام معامله نموده 
و هرگونه ادعا و يا اعتراض احتمالي را از خود سلب و ساقط مي نمايد و با قبول اسقاط كافه خيارات خصوصا خيار غبن و لو فاحش ، 
حق فسخ آن را ندارد و صيغه شرعي عقد بيع ايجاباً و قبوالً جاري شده و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانوني الزم االجرا بوده و 

ميباشد . 

تاريخ، مهر و امضاء  مديرعامل/نماينده تام االختيار شركت ................................................................



اداره �ل ��راث ���ن�ی

�نا� د��ی و ��دش��ی

ا�تان ���ان 

ساكار راستين

مجری و برگزار کننده

www.irafexpo.ir info@irafexpo.ir

او��ن �ما�ه  و ���واره �نا� د��ی  و ���والت ،  �بک  ز�د�ی ا�ا�ی ، آ���قا�ی و ��ی

مصالى بزرگ امام خمينىتهران ، دى ماه 1394

بازگشت  به ريشه ها ، بارور شدن سنت ها

20 - مشاركت كنندگان محترم لطفاً از ايجاد هرگونه تنش و جوسازى كه موجبات بى نظمى در محيط نمايشگاه مى شود پرهيز 
نماييد. در غير اينصورت حراست مجموعه مجاز به تعطيلى غرفه خاطى بوده و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضايى و انتظامى را 

از خود سلب مى نمايد .

- در پايان اميدواريم حضور و مساعى آن شركت محترم در برپايى هر چه باشكوه تر جشنواره و نمايشگاه ياد شده توأم با ارتقاء 
جايگاه و فعاليت شما در بازارهاى هدف باشد .

- شايان ذكر است با عنايت به مطالب فوق الذكر و تعهدى كه در ذيل اين مطالب از شما اخذ مى شود در صورت عدم رعايت قوانين 
و مقررات توسط آن غرفه، حراست مجموعه نسبت به قطع برق و تعطيلى غرفه اقدام خواهد كرد و مسئوليت آن بعهده جنابعالى 

خواهد بود .

اينجانب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مديرعامل/نماينده تام االختيار شركت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

با مطالعه مطالب مندرج در فرم شماره 4 تعهد نامه و  با اطالع از كليه شرايط و قوانين و مقررات  عمومى اعالم شده توسط برگزار 
كننده ، اعالم ميداردكليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معامالت در كمال صحت و سالمت با اراده شخصي و علم و آگاهي از كم 
و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مكان و پذيرش و رويت كليه بندهاي ذكر شده در فرمهاي ثبت نام و ساير فرمهاى 
مربوطه  ، برابري ارزش ثمن بيع با معامله و قيمت درخواست فضاي نمايشگاهي ، اسپانسري و يا هرگونه خدمات نمايشگاهي مرتبط 
كه منفصالً محاسبه خواهد شد مورد پذيرش و قبول مي باشد و ضمن پذيرش مقررات و شرايط عمومي نمايشگاه تدوين شده  توسط 
برگزاركننده نمايشگاه - شركت ساكار راستين- خود را ملزم به اجراي كامل مفاد آن و قبول نكته هاي ضروري قيد شده مي نمايد 
و نسبت به ثبت نام با توجه به اصل حاكميت اراده اقدام مي نمايم . اينجانب با عنايت به رضايت كامل مبادرت به انجام معامله نموده 
و هرگونه ادعا و يا اعتراض احتمالي را از خود سلب و ساقط مي نمايد و با قبول اسقاط كافه خيارات خصوصا خيار غبن و لو فاحش ، 
حق فسخ آن را ندارد و صيغه شرعي عقد بيع ايجاباً و قبوالً جاري شده و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانوني الزم االجرا بوده و 

ميباشد . 

تاريخ، مهر و امضاء  مديرعامل/نماينده تام االختيار شركت ................................................................
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 دستور العمل عمومى و قوانين نمايشگاهى فرم شماره 4 - صفحه 3

1 - شركت كنندگاني كه فضاي بدون غرفه سازي (غرفه خود ساز)درخواست نموده و راسا اقدام به ساخت و تجهيز غرفه خود 
مي نمايند بايد شركت پيمانكار غرفه سازي خود را حداكثر  20روز قبل از نمايشگاه كتبا به برگزاركننده معرفي نمايند.بدون 
معرفي كتبي غرفه ساز،امكان همكاري هاي بعدي از سوي برگزاركننده با وي مقدور نخواهد بود . لطفا زمان ذكر شده را حتما 
مد نظر قرار دهيد تا در صورتي كه نياز به انجام تغييراتي در نقشه ساخت و ساز غرفه وجود داشت فرصت انجام اصالحات وجود 
داشته باشد.نقشه غرفه سازي بايد حاوي اطالعات كاملي در خصوص ابعاد غرفه (طول،عرض و ارتفاع)،مصالح به كار رفته در آن 

،انشعاب برق ،نوع كف سازي و ساير اطالعات مورد نياز باشد.
2 - شركت كنندگان محترم مي بايد تمامي ضوابط و دسترالعمل هاي فني مربوط به ساخت و ساز غرفه را به پيمانكار خود 
گوشزد نمايند.بديهي است با توجه به اينكه برگزار كننده هيچ گونه ارتباط حقوقي با پيمانكاران غرفه ساز ندارد ،لذا در صورت 
وارد شدن خسارت به تاسيسات و تجهيزات سالن از سوي پيمانكار غرفه سازي يا رعايت نكردن ظوابط و مقررات جاري توسط 

وي ،شركت كننده اصلي مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
3 - براي غرفه هاي موضوع بند فوق انشعاب برق فقط تا محل نزديك ترين پست برق سالن تامين مي شود،لذا ضروري است 

غرفه داران محترم نسبت به تهيه كابل برق به متراژ الزم ،تابلو برق ،فيوز و ديگر ملزومات مورد نياز خود اقدام نمايند.
4 - براي غرف خود ساز ،ورود هر گونه تجهيزات غرفه سازي به داخل نمايشگاه مستلزم اخذ مجوز از ستاد برگزاري نمايشگاه 

مي باشد.در صورت تاييد نقشه ها توسط ستاد،مجوز ساخت و ساز به متقاضي ارئه خواهد شد.
5 - انجام هر گونه ساخت و ساز در غرفه هاي پيش ساخته كه توسط برگزار كننده ساخته مي شود و يا اجراي دكوراسيون و 
كف سازي و نظاير ان در اين غرفه ها مجاز نبوده و مجوزي جهت ورود مصالح و وسايل غرفه سازي (چوب،نئوپان،سازه و....)براي 

اين گونه غرفه ها صادر نمي شود.
6 - شركت كنندگاني كه راسا اقدام به غرفه سازي مي كنند الزم است فرم درخواست برق را از لينك فرم هاي مشاركت –ساير 
فرم هاي ضروري برداشته و پس از تكميل و اخذ تاييديه از ستاد نمايشگاه ان را به واحد برق مديريت ساختمان و تاسيسات 
نمايشگاه بين المللي  واقع در ساختمان معاونت نمايشگاهي ،طبقه همكف،واحد برق تحويل نمايند تا نسبت به داير نمودن انشعاب 

برق متقاضيان اقدام گردد.
7 - در صورت نمايش ماشين االت سنگين و حجيم يا مرتفع كه ورود ان ها به داخل سالن نياز به جرثقيل دارد و نيز ماشين االت 
با توان مصرفي زياد كه جهت نمايش طرز كار ان ها نياز به برق 3 فاز با امپر باال هست ،مراتب بايد به هنگام ثبت نام و قبل از 

جانمايي به برگزاركننده اعالم گردد.
8 - با توجه به اينكه روز اخر قبل از افتتاح فقط براي چيدمان و تزئين داخلي غرفه ها و كارهاي نهايي و تكميلي در نظر گرفته 
شده، هر گونه برش كاري ،سمباده زني و كال اقداماتي كه موجب پراكنده شدن گرد و خاك وسرايت ان ها به غرفه هاي مجاور 
گردد ،اعتراض ساير غرفه داران را به همراه داشته و ممنوع مي باشد.لذا اين گونه عمليات بايد حداكثر تا ساعت 22 دو شب 

قبل از افتتاح به اتمام برسد.
9 - مقتضي است تا ساعت 18 روز قبل از افتتاح ،اماده سازي غرفه و چيدن كاال ها و تخليه اقالم اضافي غرفه ها به پايان برسد.در 
غير اين صورت و چنانچه اداره حراست نمايشگاه اقدام به بست سالن ها نمايد هيچ گونه مسئوليتي متوجه برگزار كننده نبوده و 
متاخرين مي بايد به محض اعالن مسئولين حراست ،باقيمانده وسايل غرفه سازي خود را از سالن تخليه و سريعا نسبت به نظافت 

غرفه خود و اطراف ان و خروج از سالن اقدام نمايند.
10 - به هنگام ثبت نام بابت هزينه بيمه اتش سوزي و مسئوليت مدني كاركنان هر غرفه و نيز برق مصرفي براي غرفه هاي داخلي 

مبلغ سي هزار ريال و براي غرفه هاي خارجي 2 يورو به ازاي هر متر مربع دريافت مي شود.
11 - كاهش متراژ و يا انصراف از مشاركت مي بايد حداكثر تا 30 روز قبل از افتتاح نمايشگاه رسما و به صورت مكتوب به برگزار 
كننده اعالم گردد .در اين صورت پس از كسر %10 از مبالغ كل قرارداد واريزي ، برگزاركننده نسبت به استرداد مابقي اقدام خواهد 
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نمود. در غير اينصورت مبلغى عودت نخواهد شد .

12 - كاهش فضا در فاصله زماني كمتر از 30 روز تا افتتاح نمايشگاه امكان پذير نمي باشد.
13 - شركت كنندگاني كه در فاصله كمتر از 30روز به افتتاح نمايشگاه ثبت نام نمايند نيز در صورت انصراف مشمول بند فوق 

خواهند بود .
14 - تعيين محل غرفه ها و نحوه واگذاري ان ها تماما بر عهده برگزاركننده مي باشد. حتي بعد از دريافت نقشه محل غرفه و رويت 
آن توسط شركت كننده ؛اين احتمال وجود دارد كه برگزار كننده به هنگام تحويل غرفه ،بنا به داليل گوناگون ناگزير از جابجايي و 
تغيير مكان غرفه تخصيص يافته باشد . در اين صورت برگزاركننده تالش خواهد نمود تا غرفه جديد واگذار شده حتي المقدور با 

همان ابعاد قبلي به متقاضي تحويل گردد.
15 - برابر تقويم مشخص شده توسط ستاد برگزارى و با توجه به زمان تحويل مكان برگزارى به برگزار كننده  ،سالن هاي تحت 
پوشش از يك تا 3 روز قبل از افتتاح در اختيار برگزاركننده قرار مي گيرد.لذا الزم است شركت كنندگان محترم به ويژه كساني كه 
راسا نسبت به ساخت غرفه اقدام مي كنند تداركات الزم و ساخت و ساز هاي اوليه غرفه خود را از قبل مهيا نمايند تا در فاصله كوتاه 

موجود امكان اماده سازي مناسب غرفه فراهم باشد.
16 - رعايت حريم غرفه ها الزامي است .قراردادن كاالها يا دستگاه ها خارج از حريم قانوني غرفه و حتي چند سانتي متر تجاوز به 
فضاي راهرو ها يا فضاي پشت غرفه ها –حتي فضاهاي خالي و غير قابل استفاده-مشمول جريمه و در صورت عدم توجه منجر به 

تعطيلي غرفه خواهد شد.
17 - نظافت داخل سالن تنها در محدوده راهرو ها بر عهده برگزار كننده بوده و نظافت داخل غرفه ها به عهده غرفه داران خواهد 
بود .لذا ورود خدمه نظافت سالن به داخل غرفه بدون حضور و رعايت غرفه دار به كلي ممنوع مي باشد.ضمنا نظافت و پاكسازي 

محوطه به عهده برگزار كننده مي باشد.
18 - در صورت تقاضاي وسايل يا تجهيزات اضافي جهت غرفه ها هزينه مربوطه به طور جداگانه اخذ خواهد شد.

19 - لطفا توجه داشته باشيد كه تعداد متعارف ميز و صندلي در هر غرفه ،2عدد صندلي و 1 عدد ميز به ازاي هر 12 متر مربع مي 
باشد ( فقط براي غرفه هاي خواسته شده توسط غرفه دار ) و اضافه بر ان مشمول پرداخت هزينه خواهد شد.

20 - چنانچه درخواست اوليه متقاضي غرفه همراه با ساخت و تجهيزات باشد حداكثر تا 10 روز قبل از افتتاح نمايشگاه امكان تغيير 
و عدم تجهيز ان وجود دارد . در غير اين صورت هزينه غرفه سازي كه قبال از شركت كننده اخذ شده بود مسترد نمي گردد.

21 - تخليه غرفه يا ترك ان تا اخرين لحظه برپايي نمايشگاه در پايان روز اخر ،مجاز نمي باشد.تخليه غرفه ها از زمان خاتمه 
نمايشگاه اغاز شده و ميبايد حداكثر ظرف 24 ساعت به پايان برسد.

22 - شركت كنندگاني كه راسا نسبت به دكوراسيون غرفه خود اقدام مي كنند بايد پس از پايان نمايشگاه نسبت به تخريب وسايل 
دكوري و تخليه و بقاياي ان اقدام نمايند.

23 - در صورت عدم تخليه و خروج به موقع غرفه ،برگزاركننده نسبت به جمع اوري و انتقال وسايل به انبار  اقدام نموده و در غير 
اين صورت هزينه جايجايي و انبار داري از صاحب كاال اخذ خواهد شد. ضمن ان كه مسئوليت هر گونه خسارت احتمالي وارده بر 

عهده صاحب كاال مي باشد.
24 - چنانچه بخشي از هزينه هاي مشاركت شركت كنندگان اعم از اجاره بهاء غرفه ،ساخت و ساز ،اجاره تجهيزات اضافه،هزينه 
برق اضافي ،مابه التفاوت مغايرت متراژ ارزي و ... بطور كامل پرداخت نشده باشد ،پيش از تسويه حساب كامل ،خروج كاال ها مجاز 

نخواهد بود.
25 - شركت كنندگان فقط مي توانند اقالم تبليغي خود را درون حريم غرفه خود نصب نمايند و استفاده از فضاي راهرو يا غرفه هاي 

مجاور بدين منظور ممنوع مي باشد .
26 - جهت اجراي تبليغات ذكر شده در بند فوق ،شركت كنندگان مي توانند ،اقالم تبليغي خود را از روي ديواره يا سقف غرفه و 

حداكثر تا ارتفاع 160 سانتي متر باال تر از غرفه خود (با احتساب ارتفاع استاندارد 2/50 متر )نصب نمايند.
27 - بيمه پرسنل داخل غرفه ساز هر شركت و هزينه هاي قانوني مرتبط بر ان بر عهده همان شركت مي باشد.

28 - چنانچه تحت شرايط اضطراري شركت برگزار كننده اقدام به تغيير زمان يا مكان بر پايي نمايشگاه نمايد مسئوليتي متوجه 
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برگزاركننده نبوده و برگزاري نمايشگاه تابع شرايط جديد خواهد بود.
29 - در صورتي كه تعداد شركت كنندگان به هر دليل به حد نصاب الزم نرسد به گونه اي كه مانع از تشكيل و برگزاري نمايشگاه 
گردد ،برگزاركننده ناگزير از لغو نمايشگاه خواهد بود و در اين صورت فقط هزينه هايي كه به برگزار كننده پرداخت شده  مسترد 

خواهد گشت.
30 - در صورت بروز وقايع پيش بيني نشده  مانند جنگ، زلزله،سيل،طوفان،هرج و مرج،اتش سوزي، فوت مقامات ارشد مملكتي، كه 
منجر به لغو يا تغيير زمان نمايشگاه شود هيچگونه مسئوليتي متوجه برگزاركننده نبوده و وجوه واريزي پس از كسر هزينه هاي انجام 

شده توسط برگزار كننده مسترد خواهد شد.
-31 استفاده از هر گونه مصالح ساختماني نظير گچ،سيمان، ماسه بادي، ماسه،پوكه،شن،سنگ ريزه،خاك رس،تيغه گچي،بلوك و 
نظاير ان ها و نيز اهن االت خام ،نئوپان،ام دي اف و چوب برش نخورده (خام) و همچنين دستگاه برش ،اره ديسكي، دستگاه جوش 
(باالتر از 50 امپر )، پمپ باد(باالتر از 20 ليتر )،پيستوله رنگ پاشي و ابزار و ادوات مكمل يا مشابه ان ها جهت ساخت غرفه اكيدا 
ممنوع بوده و شركت كنندگان تنها مي توانند از سازه هاي اماده و سبك استفاده نموده و يا قالب ،اسكلت و سازه ها را از قبل در محل 

كارگاه شركت يا كارگاه غرفه سازي اماده و در محل غرفه فقط ان را مونتاژ نمايند.
32 - شركت هاي غرفه ساز حتما به پرسنل خود تاكيد نمايند كه جهت استفاده از انشعاب برق و اب و يا هر گونه ملزومات ديگر 
مراتب را فقط با مدير سالن هماهنگ نموده و از استفاده از تابلوي برق سالن ،كابل ها،لوله هاي اب،شير اتش نشاني و ساير امكانات 
سالن بدون هماهنگي با مدير سالن خودداري نمايند.بديهي است در صورت ورود خسارت به تجهيزات فوق توسط شركت كننده يا 
پيمانكار ساخت و ساز غرفه ، جبران خسارت مربوطه بر عهده شركت كننده خواهد بود .مدير سالن از زمان تحويل سالن تا پايان 

نمايشگاه در محل سالن حاضر خواهد بود.نام مدير سالن و شماره تلفن همراه وي در محل ورودي هاي سالن نصب خواهد شد.
33 - تجهيزات متعارف شامل پانل بندي اطراف ،موكت كف،پيشاني نويسي ،يك عدد پريز برق،روشنايي(3عدد المپ 100 وات با 

يك عدد پروژكتور)1عدد ميز و 2 عدد صندلي به ازاءهر 12 متر مربع ميباشد.
34 - غرفه داران محترم توجه داشته باشند كه جهت نصب پايه ها و سازه هاي غرفه خود از سوراخ كردن زمين غرفه و ديوار اطراف 
ان و همچنين فضاي باز نمايشگاه اجتناب ورزند.ايراد خسارت به زمين و ديوار محوطه نمايشگاه مشمول پرداخت جريمه خواهد بود 
كه بر اساس اعالم مديريت ساختمان شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران تا قبل از پايان نمايشگاه اخذ مي گردد.(جدول 
خسارت در وب سايت نمايشگاه موجود است) ضمنا در صورت ايراد هر گونه خسارت به غرفه ها و يا وسايل و تجهيزات انها جبران 

خسارت وارده بر عهده شركت كننده بوده و هزينه ان مي بايد بر اساس اعالم برگزار كننده،توسط شركت كننده پرداخت گردد.
35 - غرفه هاي پيش ساخته كه توسط برگزار كننده احداث ميشود، يك روز قبل از افتتاح نمايشگاه به غرفه داران تحويل داده 

خواهد شد.
36 -  ورود هر گونه وسيله نقليه جهت تخليه بار وكاال به داخل سالن ها ممنوع بوده و از محل ورودي سالن ها تا محل غرفه، هر 
گونه كاال يا وسيله فقط مي تواند توسط چرخ دستي و يا توسط كارگران حمل شود. ضمنا در ايام قبل از افتتاح نمايشگاه كه  زمان 
اماده سازي غرفه ها    مي باشد فقط ورود وانت و كاميون حامل تجهيزات غرفه سازي صرفا با مجوز ذكر  شده در بند 45 به محوطه 

مجاز بوده و ورود خودروهاي شخصي به محوطه اكيدا ممنوع مي باشد. 
37 -  حتما پس از تحويل غرفه خود ،متراژ ان را اندازه گيري نماييد،هر گونه ادعا در خصوص متراژغرفه واگذار شده تنها در 2 روز  

اول نمايشگاه قابل طرح و برررسي بوده  و پس از ان مردود مي باشد.
38 - مسئوليت مراقبت و محافظت از غرفه و وسائل ان در ساعات برپايي نمايشگاه بر عهده شركت كننده مي باشد. پس از خاتمه 
كار نمايشگاه در هر روز نسبت به تخليه سالن ها و پلمب دربهاي ورودي اقدام شده و مسئوليت حراست از غرفه ها بر عهده انتظامات 
نمايشگاه خواهد بود; لذا الزم است مسئولين غرفه ها قبل از باز شدن درب سالن ها در محل سالن حضور يابند.هرگونه عواقب ناشي 

از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه ها مي باشد.
39 -  ساعت ورود بازديد كنندگان به داخل سالن،9صبح هر روز مي باشد.ليكن به منضور اماده سازي مجدد غرفه ها و نظافت سالن 
ها، هر روز از ساعت 8:30 صبح درب سالن ها باز مي شود لذا مقتضي است از هر غرفه حد اقل يك نفر از ساعت 8:30 جلوي درب 

سالن حاضر باشد تا از بروز مسائلي نظير فقدان يا سرقت كاالها جلو گيري شود، همچنين در صورت نياز به ورود كااليا وسايل به 
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داخل غرفه نيز تنها بين ساعت 8:30 تا 9 صبح امكان پذير خواهد بود.
40 - در اخرين روز نمايشگاه، زمان باز گشايي سالن ها جهت تخليه و خروج كاالها به غرفه داران اعالم خواهد شد. مقتضي است 
از همان ابتداي تخليه غرفه ها تمامي غرفه داران محترم به منظور جلوگيري از سرقت يا اسيب رسيدن به تجهيزات غرفه  يا كاال ها 
در محل غرفه خود حاضر باشند. حتي اگر در روز نخست امادگي خروج كاالهاي خود را ندارند ضروري است حتما فردي را به منظور 
مراقبت از كاالهاي خور در داخل غرفه بگمارند. بديهي است با باز گشايي سالن ها همه گونه افرادي اعم از باربر، كارگر، نظافت چي 
و.... به داخل سالن ها وارد مي شوند كه در اين بين افراد متفرقه و سود جو هم فرصت سوءاستفاده از شرايط موجود را پيدا خواهند 
نمود. لذا پس از باز گشايي سالن ها در خاتمه نمايشگاه، مسئوليت حفاظت و نگه داري كاال ها و تجهيزات در مقابل سرقت يا اسيب، 

مستقيما برعهده صاحبان كاال خواهد بود.
41 - واگذاري غرفه به غير و همچنين اشتراك و يا تغيير در رشته فعاليت غير مجاز است در صورت مشاهده غرفه تعطيل مي گردد.
42 - بر اساس ابالغ سازمان امور مالياتي كشور به تمامي مبالغ پرداخت شركت كنندگان %9 ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي 

گردد.
43 - درصورت پرداخت وجه مشاركت به صورت چك، تنها چك شركت متقاضي قابل پذيرش بوده و برگزار كننده از پذيرفتن 

چك اشخاص و يا چك ساير افراد حقيقي يا حقوقي معذور مي باشد.
44 - پس از تعيين محل غرفه برگزار كننده نسبت به رزرو غرفه مذكور و تنظيم فرم قرارداد اقدام مي نمايد. بديهي است در صورت 
عدم تعهد شركت كننده در مراحل بهدي براي واريز وجوه مقرر برگزاركننده هيچگونه تعهدي جهت حفظ غرفه براي متقاضي 

نداشته و نسبت به واگذاري ان به ساير متقاضيان اقدام مي نمايد.
45 - در زمان تنظيم قرارداد مبلغ پيش پرداخت %40 معين گردد و ما بقي تا يكماه قبل از تحويل غرفه تسويه مي گردد به صورت 
چك به همراه تنظيم قرارداد يك فقره چك ضمانت به ارزش هر متر مربع غرفه 200 هزار تومان تحويل نمايد. عمده موارد تضمين 
شامل تضمين مقررات غرفه سازي و تحويل به موقع غرفه خود ساز و خروج تجهيزات و ضايعات غرفه ها و يا خسارات به ديوارها و 
زمين و تخريب سالن مي باشد.در اين چك درج عنوان عباراتي نظير (بابت تضمين) و يا (بابت مشاركت) و امثالهم خودداري گردد و 

اين چك دروجه شركت ساكار راستين صادر مي گردد.
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با مطالعه مطالب مندرج در فرم شماره 4 تعهد نامه و  با اطالع از كليه شرايط و قوانين و مقررات  عمومى اعالم شده توسط برگزار 
كننده ، اعالم ميداردكليه شرايط و مقررات شرعي و قانوني معامالت در كمال صحت و سالمت با اراده شخصي و علم و آگاهي از كم 
و كيف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مكان و پذيرش و رويت كليه بندهاي ذكر شده در فرمهاي ثبت نام و ساير فرمهاى 
مربوطه  ، برابري ارزش ثمن بيع با معامله و قيمت درخواست فضاي نمايشگاهي ، اسپانسري و يا هرگونه خدمات نمايشگاهي مرتبط 
كه منفصالً محاسبه خواهد شد مورد پذيرش و قبول مي باشد و ضمن پذيرش مقررات و شرايط عمومي نمايشگاه تدوين شده  توسط 
برگزاركننده نمايشگاه - شركت ساكار راستين- خود را ملزم به اجراي كامل مفاد آن و قبول نكته هاي ضروري قيد شده مي نمايد 
و نسبت به ثبت نام با توجه به اصل حاكميت اراده اقدام مي نمايم . اينجانب با عنايت به رضايت كامل مبادرت به انجام معامله نموده 
و هرگونه ادعا و يا اعتراض احتمالي را از خود سلب و ساقط مي نمايد و با قبول اسقاط كافه خيارات خصوصا خيار غبن و لو فاحش ، 
حق فسخ آن را ندارد و صيغه شرعي عقد بيع ايجاباً و قبوالً جاري شده و نسبت به آنان و ورثه و قائم مقام قانوني الزم االجرا بوده و 

ميباشد . 

تاريخ، مهر و امضاء  مديرعامل/نماينده تام االختيار شركت ................................................................
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تعهد نامه غرفه داران به برگزار كننده فرم شماره 4 - صفحه 7

اينجانب آقا / خانم ............................................ مديرعامل / نماينده تام االختيار شركت ............................................ داراى غرفه شماره ....... واقع 
در سالن ........ متعهد مى گردم:

1- پس از انعقاد قرارداد، حق مطالبه مبالغ پرداخت شده را از مجرى نمايشگاه ندارم.
2 متعهد مى گردم ليست كاالهاى مربوط به جشنواره را حداكثر 72 ساعت پس از انعقاد قرارداد به ستاد اجرايى نمايشگاه ارائه دهم .

 3- كليه قوانين و مقررات مربوط به مشاركت در جشنواره را كه در اين دفترچه مى باشد مطالعه و تأييد مى نمايم و خود را ملزم به اجراى 
آن مى دانم .

4- نيم ساعت قبل از افتتاح سالن هاى نمايشگاه نماينده غرفه براى حضور و تحويل غرفه درمحل حضور داشته در غير اينصورت عواقب 
سرقت و يا خسارت بعلت عدم وجود پرسنل غرفه در ساعات اوليه افتتاح سالن به عهده شركت مى باشد . 

5- در صورتى كه كاالهاى مورد نمايش داخل غرفه از ميزان برآورد بيمه نمايشگاه بيشتر باشد بايد مراتب را به كارشناس بيمه كه مجرى 
معرفى مى نمايد اعالم تا چنانچه الزم باشد با توجه به نظركارشناس جداگانه بيمه گردد .

 6 - كليه فرم هاى الزم مانند اينترنت، برق، غرفه خودساز، طرح غرفه و ... را بايد از مجرى خواسته و در موقع مقرر تحويل نمايم .
 7- ثبت نام به موقع و تحويل كليه فرم ها خصوصا كتاب ، ساك تخصصى و عكس غرفه داران منجر به اجراى بموقع صدور كارتها و 
برگزارى نمايشگاه مى گردد و كليه فرم ها را خوش خط و خوانا تحويل نمايم لذا عواقب ناشى ازديركرد و غلط امالئى در فرم ها بعهده 
مجرى نمى باشد . همچنين در صورت عدم پرداخت و يا تسويه هزينه هاى چاپ اگهى در كتاب و يا ساك تخصصى جشنواره حق هرگونه 

اعتراضى را نسبت به عدم درج و چاپ آگهى  از خودسلب مى نمايم . 
8 - درصورت اعالم هزينه هاى اضافى مانند افزايش متراژ، هزينه برق مصرفى و ... كه از طرف مجرى در ايام برگزارى اعالم مى گردد 

قبل از اتمام نمايشگاه به مجرى پرداخت نمايم .
9 - در صورت ساخت غرفه خودساز يك فقره چك تخليه  و يك فقره چك  تضمين عدم خسارت در اختيار مجرى قرارداده و كليه 

نخاله ها را بموقع خارج نمايم . 
10 -  هيچگونه خسارتى به سالن از جمله ديواره سالن، زمين، فضاى سبز و غيره وارد نكرده و درصورت ايجاد هرگونه خسارت طبق 

برآورد كارشناس هزينه اعالم شده را پرداخت نمايم .
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