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دستورالعمل نحوه محاسبه هزینه اجاره غرف و خدمات جنبی آن بر حسب ارزی و ریالی

 -1نمایش کاال با برند یا نام ایرانی،توسط واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری و گواهی فعالیعت صنعتی،کارت
شناسائی کارگاه معتبر و یا واحد تولیدی صنفی دارای پروانه صنفی تولیدی ،که در داخل و یا مناطق آزاد تجاری و یا ویژه
اقتصادی تولید و ارائه می گردند ،مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی میباشد.
 -2نمایش کاال با برند یا نام ایرانی که در داخل تولید و تحت لیسانس و یا محصول مشترک کشورهای خارجی معرفی می گردد
مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی میباشد.
 -3نمایش کاال با برند خارجی که براساس سرمایه گذاری مشترک شرکتهای ایرانی و خارجی در ایران تولید و دارای مجوز از
وزارت امور اقتصادی و دارائی و مصوبه هیات دولت می باشد ،مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی میباشد.
 -4نمایش نمونه کاالی خارجی بمنظور مقایسه با کاالی داخل ،توسط واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط،
در صورت تجمیع نمونه در حداقل فضا(به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاریابی ،مشمول پرداخت هزینه به صورت
ریالی میباشد.
 -5نمایش ماشین آالت خارجی صرفا به عنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع فعالیت،توسط واحدهای تولید،به شرط پوشاندن
برند خارجی و عدم تبلیغ آن ،مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی می باشد.
 -6معرفی خالقیت های فنی ،نرم افزاری (اتوماسیون) در صورت عدم تبلیغ شرکت های خارجی (بصورت پوستر،بروشور،کاال و )...
مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی میباشد.
 -7مشارکت اتاق های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها،صرفا بدون ارائه کاال ،مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی میباشد.
 -8مشارکت شرکت های عرضه کننده خدمات مشاوره ای ،پیمانکاری طرح و اجرا ،طراحی سیستم و موارد مشابه صرفا بدون ارائه
کاال و یا هرگونه تبلیغ برند خارجی ،مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی می باشد .در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه
بصورت  30درصد ارزی و  70درصد ریالی خواهد بود.
 -9مشارکت آژانسهای مسافرتی و گردشگری در صورت عدم تبلیغ نمایندگی خارجی ،مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی
می باشد.
 -10مشارکت نشریات داخلی اعم از روزنامه ،مجله ،بولتن ،ویژه نامه ،آگهی نامه و امثالهم که با تبلیغ توامان شرکت های داخلی
و خارجی منتشر می گردند ،مشمول پرداخت هزینه به صورت ریالی می باشد .بدیهی است تبلیغ برند یا نمایندگی شرکت های
خارجی در غرفه تخصیص یافته به نشریات (از طریق نصب بنر ،پخش فیلم ،توزیع سی دی ،کاتالوگ و بروشور مستقل خارجی
و )...ممنوع می باشد.
 -11معرفی خدمات پس از فروش کاال های خارجی در جهت رفاه مصرف کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی (با ارائه پروانه
صنفی و معرفی نامه کتبی از شرکت مربوطه) و با رعایت عدم ارائه کاال و قطعات منفصله  ،مشمول پرداخت هزینه بصورت 30
درصد ارزی و  70درصد ریالی می باشد.
 -12محصوالت خارجی وارد شده در کشور به صورت فله که پس از بسته بندی و یا مخلوط با کاالی ایرانی (با هر نام یا برند ایرانی
و با درج یا عدم درج تحت لیسانس ) ،توسط مشارکت کننده داخلی به نمایش گذاشته می شود ،به میزان فضای اشغال شده،
مشمول پرداخت هزینه بصورت  70درصد ارزی و  30درصد ریالی می باشد.
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 -13شرکتهای تولیدی ایرانی که محصوالت با برند های خارجی تولید می نمایند ،چنانچه دارای پروانه ساخت و بهره برداری وزارت
صنعت ،معدن و تجارت باشند ،بصورت ریالی محاسبه گردد.
 -14تخصیص فضا به نمایندگی های بازاریابی و فروش نمایشگاه های خارجی ،در صورت ارائه تفاهمنامه با مجری داخلی ،مشمول
پرداخت هزینه بصورت  30درصد ارزی و  70درصد ریالی می باشد .در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه بصورت 100
درصد ارزی خواهد بود.
 -15مشارکت کننده بخش غرف ریالی صرفا مجاز به ارائه و تبلیغ کاال ،خدمات و فعالیت خود با نام ایرانی می باشد و در صورت
عدم رعایت موضوع مشمول پرداخت هزینه بصورت  100درصد ارزی می باشد.
 -16نمایش کاالیی که مستقیما در خارج از کشور تولید شده ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد.
 -17تبلیغ واردات کاال به هر نحو و عرضه بروشور ،فیلم ،عکس ،کاتالوگ ،بنر و موارد مشابه در رابطه با تبلیغ کاال و یا شرکتهای
خارجی ،مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد.
 -18تبلیغ نمایندگی انحصاری و یا رسمی شرکت های خارجی مشمول پرداخت هزینه بصورت ارزی می باشد.
 -19شرکت های تولیدی بازرگانی ایرانی که بمنظور تولید و نمایش کاالی تولید داخل و نیز کاالی خارجی در نمایشگاه مشارکت
دارند ،میبایستی کاال یا خدمات مربوط به بخش خارجی را در فضائی کامال متمایز و در متراژ تفکیک شده (با ابعاد استاندارد)
از بخش داخلی و با رعایت حداقل متراژ ( 12متر مربع) عرضه نمایند.در غیر اینصورت کل فضای غرفه بصورت ارزی محاسبه
خواهد شد.
 -20تخصیص هر گونه فضا جهت احداث محل تشریفات ( ) VIPمطابق با نوع مشارکت اعم از ریالی و ارزی عیناً محاسبه و دریافت
خواهد شد.

اینجانب ...........................................................نماینده تام االختیار شرکت ...........................................................................
تمامی دستورالعمل های قید شده را مطالعه نموده و متعهد به اجرای آنها می باشم.
				

					
تاریخ:

مهر و امضاء شرکت کننده:
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فرم شماره  :1تعهد محاسبه هزینه های ارزی-ریالی
اینجانب ...........................................................مدیر عامل /نماینده تام االختیار شرکت ...............................................................

شرکت کننده بخش داخلی « سی و یکمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل» که از تاریخ  23الی  26تیرماه برگزار خواهد
گردید ،با مطالعه و آگاهی کامل از دستورالعمل ارزی  -ریالی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران و پذیرش هزینههای
اختصاصی نسبت به ثبت نام در نمایشگاه اقدام نموده و متعهد می گردم با توجه به ثبت نام در بخش ریالی نمایشگاه ،ضمن رعایت
کلیه مفاد دستورالعمل ارزی  -ریالی فقط خدمات و کاالهای تولید شده در داخل کشور را در غرفه ارائه و موارد مشروحه زیر را
تقبل نمایم:
 .1عدم نمایش و تبلیغ هر گونه کاال ،محصوالت ،خدمات ،قطعات و ماشین آالت خارجی (حتی در قالب بروشور ،کاتالوگ ،بنر و )...
 .2عدم نمایش تبلیغ هرگونه کاال و قطعات با مارک خارجی بصورت منفصل از ماشین آالت و دستگاههای داخلی (حتی در قالب
بروشور ،کاتالوگ ،بنر و )....
 .3عدم اعالم نمایندگی از سوی شرکتها و کشورهای خارجی به هر نحو ( در قالب بروشور ،کاتالوگ ،بنر ،کارت ویزیت و ).....
 .4عدم اعالم ساخت و تولید تحت لیسانس شرکتها یا کشورهای خارجی بدون داشتن پروانه بهره برداری و یا با نام و آرم تجاری
شرکت خارجی
 .5عدم اعالم ساخت و تولید با مارکهای خارجی
 .6عدم تبلیغ به نفع شرکتها و کشورهای خارجی به هر نحو (استفاده از پوستر ،بروشور ،بنر ،کارت ویزیت ،لوگو و نام شرکتها و کشورهای
خارجی  -حتی در قالب ذکر نام کشور خارجی  -یا حتی ذکر کلمه خارجی به تنهائی روی بسته بندی کاال  -و از این قبیل)
 .7عدم ارائه هر گونه بروشور که جهت بررسی ارزی -ریالی به ستاد برگزاری ارسال نگردیده و در بردارنده هرگونه تبلیغ موضوع 6
بند فوق این تعهد نامه باشد.
ضمناً متعهد می گردد ،در صورتیکه غرفه این شرکت از سوی کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاهها دارای مغایرت ارزی شناخته
شود ،ضمن اینکه برگزار کننده مجاز به تعطیل غرفه می باشد ،کلیه هزینه های متراژ ارزی بنا به تشخیص کارشناسان کمیته
ارزی -ریالی شرکت سهامی نمایشگاهها که از سوی برگزار کننده اعالم خواهد گردید ،تا قبل از پایان نمایشگاه توسط این شرکت
پرداخت و تسویه گردد.

تاریخ:
مهر و امضاء شرکت کننده:
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فرم شماره :2تضمین تعهدات در قبال بازدیدکنندگان
اینجانب  ...........................................................با کدملی  ............................................مدیرعامل /مالک .................................

ضمن اعالم تعهد کامل نسبت به مقررات عدم فروش کاال در طول ایام برگزاری نمایشگاه ،هرگونه تعهد خود در قبال بازدیدکنندگان
نمایشگاه را که بعنوان غرفه دار در طول ایام برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل( )HOFEX 2022برعهده
گرفته باشم را با سپردن چک و سپرده نقدی نزد مجری نمایشگاه تضمین می نمایم.
لذا اینجانب با اختیار و آگاهی کامل به شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا بعنوان برگزارکننده سی و یکمین نمایشگاه بین
المللی مبلمان منزل ( )HOFEX 2022اختیار کامل میدهم که درصورت تخطی اینجانب از مقررات و اعالم هرگونه شکایت یا
اعتراض بازدیدکنندگان نسبت به عدم حسن انجام تعهدات اینجانب در قبال ایشان که در طول مدت حداقل سه ماه پس از پایان
نمایشگاه اعالم شود ،از محل چک و سپرده نقدی اینجانب خسارت وارده به شاکیان را تامین و تادیه نماید.

نام و نام خانوادگی:
مهر و امضاء شرکت کننده:
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فرم شماره :3فرم درخواست درج مشخصات مشارکت کنندگان
در کتاب یا سیدی سی و یکمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

خواهشمند است اين فرم را جهت درج در کتاب یا سیدی نمايشگاه تا تاريخ  1401/04/08به صورت تایپ شده تکمیل و به
برگزار کننده نمايشگاه تحويل نماييد .مطالب درج شده از سوی سفارش دهنده در زمان چاپ کتاب ويژه قابل استناد می باشد .لذا
اشتباهات و يا ناخوانا بودن فرم به عهده سفارش دهنده می باشد.
نام کامل شرکت:

COMPANY NAME:

نام مديرعامل:

Managing Director:

رسته فعاليت:

Field of Activities:

نشانی:

Address:

تلفن:

Tell:

فاکس:

Fax:

پست الکترونيکی:

E-mail:

وب سايت:

Web site:

تاریخ:
مهر و امضاء شرکت کننده:
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اطالعات حساب بانکی مشارکت کننده

جهت بازپرداخت سپرده تضمین رعایت مقررات ،اطالعات کامل حساب شرکت و یا مدیر عامل شرکت (ترجیحاً بانک ملت) را در
جدول ذیل تکمیل فرمائید.
توجه :درج شماره حساب شرکت و یا مدیر عامل شرکت و شماره شبا مربوطه الزامی است.

نام شرکت/موسسه
نام مدیرعامل
نام صاحب حساب
نام بانک
نام شعبه
شاخص شعبه
شماره حساب
شماره شبا

اینجانب  ................................................مدیرعامل شرکت  ..........................................صحت اطالعات فوق را متعهد می شوم.

مهر و امضاء شرکت کننده:
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تعهد نامه مشارکت

 .1متقاضی مشارکت بطور کامل عالوه بر رعایت ضوابط و مقررات شرکت در نمایشگاه های داخل مندرج در سایت نمایشگاه بین
المللی تهران  Iranfair.comکلیه مفاد پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت و شرکت سهامی نمایشگاهها پذیرفته و رعایت
کامل آنها را متعهد می گردد.
 .2کلیه پرداخت ها از قبیل هزینه اجاره غرفه ،ضمانت غرفه سازی و  ...باید به شماره حساب اعالم شده توسط ستاد برگزاری واریز گردد.
 .3بر اساس دستور العمل شرکت سهامی نمایشگاهها بازدید عموم از نمایشگاه ممنوع می باشد و ورود بازدید کنندگان فقط با ارائه
کارت دعوت تهیه شده توسط خود مشارکت کنندگان که به تائید شرکت سهامی نمایشگاهها نیز رسیده است ،مجاز می باشد.
 .4تهیه ماسک ،شیلد ،مواد ضد عفونی کننده و  ...پرسنل مستقر و بازدید کنندگان هر غرفه بعهده خود مشارکت کننده می باشد.
 .5انجام تست ذائقه ،ارائه هر گونه محصوالت غذائی فاقد بسته بندی و پذیرائی از بازدیدکنندگان بدلیل رعایت سالمت عمومی
ممنوع می باشد.
 .6در صورت بروز هر گونه وقایع پیش بینی نشده (فورس ماژور) مانند زلزله ،سیل ،طوفان ،آتش سوزی ،شیوع بیماری های واگیردار،
تغییر قوانین جاری ،دستورالعملهای نهادها و مراجع رسمی کشور و یا هرگونه حوادث و موارد غیر قابل پیش بینی دیگر که از
حیطه اختیار برگزار کننده خارج بوده و منجر به لغو یا تغییر زمان و مکان نمایشگاه گردد %50،از وجوه هزینه های غرفه اختصاص
یافته نمایشگاهی کسر و مابقی به شرکتکنندگان انصرافی قابل برگشت میباشد.
 .7در صورت عدم برگزاری یا به تعویق افتادن زمان برگزاری نمایشگاه به هر دلیل از جمله نرسیدن تعداد شرکت کنندگان به حد
نصاب ،دستورالعمل های وزارت بهداشت ،ستاد ملی مبارزه با کرونا یا سایر نهادها و مراجع رسمی کشور و هرگونه حوادث غیر
مترقبه کلیه مسئولیت ها و عواقب مادی و معنوی و هزینه های ناشی از قبیل انجام غرفه سازی ،تبلیغات ،امور چاپی ،تشریفات،
امور پرسنلی  ........به عهده خود مشارکت کننده خواهد بود و برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگاهها هیچگونه مسئولیت
قانونی ،مادی و معنوی در این خصوص نخواهند داشت.
 .8در صورت بروز موارد بند  9برگزارکننده و شرکت سهامی نمایشگاهها هیچ نوع مسئولیت و تعهدی در قبال پیمانکاران غرفه
سازی «غرف خودساز» و سایر پیمانکاران منتخب مشارکت کننده نداردو به هیچ عنوان پاسخگوی ایشان نمی باشند.
 .9کلیه عواقب قانونی و مسئولیت های ناشی از بروز حوادث ناشی از مشارکت در نمایشگاه (از قبیل بیماری های واگیردار ،هر گونه
حادثه ،اتفاق و تصادفات احتمالی که برای کارگران و نیروهای اجرائی و پرسنل خود و  ).....از هنگام ورود به مجموعه نمایشگاهی،
در حین برگزاری و همچنین هنگام عملیات اجرائی ساخت و نصب غرفه و جمع آوری و تخریب به عهده خود مشارکت کننده
است و برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگاهها در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهند داشت.
اینجانب  ..........................................نماینده تام االختیار قانونی شرکت  .....................................با سمت ........................................

کلیه موارد پروتکل های بهداشتی وزارت بهداشت و شرکت سهامی نمایشگاهها ،این تعهد نامه ،فرم تعهد  -6تعهد محاسبه هزینه
های ارزی  -ریالی (ویژه شرکت کنندگان ریالی) وفرم های شماره  5،4،3،2،1را به دقت مطالعه نموده ام و مهر امضاء این فرم به
منزله پذیرش کامل از سوی این شرکت می باشد.
تاریخ:
مهر و امضاء شرکت کننده:
7

بسمه تعالی
فرم شماره :5تعهد نامه غرفه داران
مديريت حراست شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ایران
سالم علیکم

احتراما دستور العمل مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا که در  23بند تنظیم گردیده است بمنظور رعایت قوانین و مقررات
بحضورتان افاد می گردد:

 .1پوشش خانمها تحت هر عنوان (غرفه دار و متصدي ) مي بايست شامل  :مقنعه و مانتوي كامال اداري و متحد الشكل و با رعايت شرع و عرف اسالمي
باشد .لذا استفاده از مانتوهاي كوتاه  ،جلو باز  ،چسبان و بدن نما  ،شال و روسري و همچنين آرايشهاي خارج از عرف اكيدا ممنوع مي باشد.
 .2پوشش خانمها و آقایان (غرفه داران خارجی) می بایست در داخل غرفه بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسالمی باشد.
 .3هرگونه استفاده پرسنل غرفه داران مرد با پوششهاي نامناسب كه به انحاء مختلف اعم از لباس و مدل موهايي كه مبين اشاعه خالف شئونات اسالمي
باشد ممنوع است.
 .4استفاده از فيلمها و  CDتبليغاتي و سیستم صوتی تاييد روابط عمومي و حراست قابل پخش بوده و صداي آن بايد محدودبه داخل غرفه باشد.
 .5نصب هرگونه تجهيزات يا وسايل تبليغاتي بايد با هماهنگي مسئوالن ذيربط بوده و در صورت ايجاد مزاحمت براي ساير غرفه داران توسط ستاد حراست
از ادامه فعاليت آن ممانعت بعمل خواهد آمد .
 .6تعداد افراد حاضر در غرفه (در قالب غرفه دار) مي بايست مطابق با آيين نامه شركت سهامي نمايشگاهها بوده و با كارت شناسايي مورد تاييد ستاد حراست
باشد  ،لذا ميهمانان غرفه حق ايستادن پشت كانترها و جوابگويي به بازديدكنندگان را ندارند .
 .7انجام تبليغات اعم از پخش تراکت بروشور و  CDدر محل هاي خارج از غرفه اكيدا ممنوع مي باشد.
 .8فروش كاالهاي نمايشگاهي در ايام برگزاري نمايشگاه اكيدا ممنوع مي باشد.
 .9ساعت شروع كار و حضور بازديد كنندگان  9:00صبح مي باشد .لذا غرفه داران و پرسنل قبل از فک پلمپ یعنی  8:00صبح
می بایست در محل سالن خود حضور داشته باشند.
 .10مسولیت حفظ و نگهداری از اموال غرفه در زمان فعال بودن سالنها بعهده مشارکت کنندگان می باشد.
 .11برگزاري هر گونه مسابقه  ،قرعه كشي و يا مراسم متفرقه بدون هماهنگي حراست و روابط عمومي ممنوع است.
 .12غرفه داران موظفند در ساعات پاياني كار نمايشگاه و قبل از خروج بازديدكنندگان غرفه خود را ترك ننموده و حداقل تا زمان پلمپ سالن يكي از آنان
داخل غرفه حضور داشته باشد.
 .13حفاظت و مراقبت از اموال شخصي از قبيل  :دوربين فيلم برداري و عكاسي  ،ويدئو  ،لب تاپ ،تلفن همراه  ،وجه نقد اسناد و مدارك  ،كيف دستي و...
در ساعات كار نمايشگاه بر عهده خود افراد بوده و از قراردادن آن در كانترها جدا خودداري نماييد.
 .14در زمان ساخت و ساز و شب چیدمان تا زمان بسته شدن درب سالن حتما یکنفر از افراد غرفه جهت حفاظت و نگهداری از اموال می بایست داخل
غرفه حضور داشته باشد.
 .15در صورت بروز هر گونه حادثه از قبيل  :سرقت و مزاحمت افراد ،آتش سوزي  ،درگيري و ...مراتب را سريعا به مدير سالن يا پرسنل ناجا و انتظامات
مستقر در سالن اطالع دهيد .
 .16هنگام بازنمودن درب ها در بدو ورود به غرفه در صورت رويت هرگونه سرقت ،شكستگي و  ...دراولين فرصت و قبل از ورود بازديد كنندگان (بين ساعت
 8:00تا  ) 8:30مراتب را بصورت گزارش كتبي به مدير سالن و نيروي حفاظت فيزيكي اطالع دهيد .
 .17نگهداري و استفاده از وسايل قابل اشتعال از قبيل  :هيتر ،سيگار ،مخزن گاز ،شمع و چراغها و ابزار آتش افروز در داخل غرفه اكيدا ممنوع مي باشد.
 .18از خريد غذا از ويزيتورهاي فاقد كارت شناسايي و غير مجاز بدليل مسايل بهداشتي و مالحظات امنيتي جدا خودداري كرده و در صورت نياز به تهيه
غذا از بيرون مجموعه مي بايست قبال با درخواست كتبي و تاييد مجري و مديريت هاي ذيربط انجام گيرد .
 .19در ايام ساخت و ساز و تخريب غرفه ها ورود هرگونه خودروي سواري به مجموعه ممنوع بوده و در ايام مذكور تنها خودروهاي باربري اجازه فعاليت را
دارند ضمنا در صورت توقف بي مورد خودرو با ليفتراك به بيرون منتقل مي گردد.
 .20خروج هرگونه كاال بغير از موارد مندرج مستلزم ارائه برگه مجوز خروج كاال مي باشد.
 .21چنانچه غرفه مربوطه در فضاي باز قرار دارد حفظ و حراست آن در طول شبانه روز بعهده مشارکت کنندگان بوده لذا از نخستين روز برپايي نمايشگاه
نسبت به هماهنگی با پیمانکار مربوطه و استقرار نگهبان شب اقدام نمایید.
 .22از همراه داشتن وسايل ممنوعه از قبیل :اسلحه ،بيسيم  ،واكي تاكي ،دستبندو  ...اكيدا خودداري كنيد .
 .23غرفه داران مي بايست از انجام هر گونه تشنج و جو سازي كه موجبات بي نظمي در محيط نمايشگاه بين المللي شود پرهيز نمايد .در غير اينصورت
حراست مجموعه مجاز به تعطيلي غرفه خاطي بوده و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضايي را از خود سلب مي نمايد.
در پایان از حضور مساعی آن شرکت محترم در بر پایی هر چه با شکوه تر نمایشگاه یاد شده که موجبات شکوفایی صادرات غیر نفتی و خود کفایی ملی
در بازارهای جهانی را بدنبال داشته باشد ،بدیهی است با عنایت به مطالب فوق الذکر و تعهدی که ذیل این مطلب از شما اخذ می شود در صورت عدم
رعایت قواین و مقررات توسط آن غرفه ،حراست مجموعه نسبت به قطع برق و تعطیلی غرفه اقدام خواهد کرد و مسئولیت آن به عهده جنابعالی می باشد.
پر کردن مشخصات ذیل الزامی است.
اینجانب:

نماینده تام االختیار شرکت:

سمت:

شماره سالن:

شماره غرفه:

پس از مطالعه دستورالعمل اجرايي ،امور حفاظتي و امنيتي متعهد مي شود نسبت به رعايت دقيق موارد ذكر شده در طول ايام برگزاري نمايشگاه اقدام نماييم در غير
اينصورت طبق مقررات شركت سهامي نمايشگاه اقدام خواهد گرديد.
						

			
تاریخ:

مهر و امضاء شرکت کننده:

