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سمه تعالیاب

 سالم علیکم
با توجه به اینکه اجاره غرفه فقط بهه  گردد.می ارائهحضورتان همنظور رعایت قوانین و مقررات ببه های مهم نمایشگاهنکات و تاریخاحتراما    

مورد تایید قرار گیرد: بایستمی شرکت متقاضی صورت گرفته لذا موارد ذیل
کننده حق واگذاری کل یا قسمتی از غرفه را به دیگری اعم از حقیقی و حقوقی ندارد.مشارکت -1
های دیگر را ندارد.رار دهد و حق ارائه محصوالت شرکتقبایست صرفا محصوالت خود را در معرض دید متقاضی می -2
گیرد وریال به ایشان تعلق می 5،000،000مربع بر اساس متراژ غرفه ای معادل هر متراز موارد فوق رعایت نگردد جریمه چنانچه هر یک -3

گردد.چنین سال آینده از واگذاری غرفه محروم میهم
ظهربعهداز 1:30یعنهی  محترم نیم سهاعت زودتهر،ان و پرسنل دارغرفهباشد. لذا بعدازظهر می 2کنندگان ساعت شروع کار و حضور بازدید -4

در محل سالن خود حضور داشته باشند.دار با همراه داشتن کارت غرفهبایست می
هایی که سالن باز است حتیباشد. )در زمانمیکننده عهده مشارکتها بهوال غرفه در زمان فعال بودن سالنمسئولیت حفظ و نگهداری از ام -5

سازی(زمان غرفه
مورد خودرو به بیرونعه ممنوع بوده و در صورت توقف بیها ورود هر گونه خودروی سواری به مجموتخریب غرفه وساز ودر ایام ساخت -6

 گردد.منتقل می
مقهررات  ، در صهورت عهدم رعایهت قهوانین وشودمطالب از شما اخذ میدر ذیل این  الذکر و تعهدی کهفوقبدیهی است با عنایت به مطالب 

 ، حراست مجموعه نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت غرفه اقدام خواهد نمود.توسط آن غرفه

، از هنگامی و پرسنل خودیاحتمالی که برای کارگران و نیروهای اجرا کنندگان مسئول عملکرد و هرگونه حادثه، اتفاق و تصادفاتمشارکت -7
، هستند.کندآوری غرفه بروز میت، نصب و جمعورود به مجموعه نمایشگاهی و نیز هنگام عملیات اجرایی ساخ

ها پس از خاتمه نمایشگاه براساس برنامه و ساعاتآوری غرفههای خود از محوطه نمایشگاه و جمعکنندگان ملزم به خروج کاالمشارکت -8
د.نباشنده میشده از سوی برگزارکناعالم

آوریها تا جمعو در خاتمه نمایشگاه از زمان بازشدن درب سالنهای سالن شدن درببستهها تا ماینده شرکت در زمان چیدمان غرفهحضور ن -9
رگزارکننده ها در غرفه، بآوری غرفهاینده شرکت در زمان چیدمان و جمعصورت عدم حضور نمتجهیزات در غرفه الزامی است و درو خروج کامل 

 ات از غرفه نخواهد داشت.تجهیز شدن کاالها ومسئولیتی در قبال مفقود
، الزم استمتر 2بعاد خاص با ارتفاع بیش از آالت و تجهیزات نمایشگاهی به اای سنگین و حجیم و یا نیاز ماشیندر صورت نمایش کااله -10

اال با نام کتبا به ستاد اعالم گردد و در مورد نحوه استقرار و زمان حمل کمان ثبتتعداد، وزن و ابعاد، در زمراتب جهت هماهنگی الزم با ذکر 
 عمل آید.هکننده هماهنگی بمشارکتستاد برگزاری از سوی 

نمایشگاهیهای کنندگان به داخل سالن...( از سوی مشارکت، حمل بار وسنگین و سبکلیفتراک( و خودرو )ورود هرگونه جرثقیل و باالبر ) -11
 باشد.ممنوع می

العمل دستور»لزم به طی مراحل اداری مندرج درکنندگان محترم ممشارکتباشد لذا می اجباریسازی در این نمایشگاه که غرفهاز آنجایی -12
چنین ملزم به ی بوده و همایهای اجرایی جهت اخذ تائید به ستاد اجرو ارائه نقشه« مالمرکز نمایشگاهی ایران تخلیه آوری وجمع سازی،غرفه

 ،شدهیدهای تای)عدم تغییر در طرح سازیآوری تجهیزات غرفه، جهت تضمین حسن انجام کار و جمعشده استپرده نقدی موقع سپرداخت به
 باشند.موقع( به ستاد برگزاری میتخلیه به ،سازیموقع غرفهیان بهپا

:های مهم نمایشگاهنکات و تاریخ
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ریافت خواهد شد. پس از تاریخ ذکرشده توسط ستاد برگزاری د 24/09/1401 تاریخفقط تا سازی های اجرایی غرفهنقشهمدارک و  -13
 تاریخکننده تا مشارکتسازی خواهد بود. درصورت عدم مراجعه پیمانکار غرفه های اجرایی معذوربرگزارکننده از پذیرش، بررسی و تایید طرح

 کننده ملزم به پرداخت هزینه خواهد بود.مشارکتساخته توسط برگزارکننده تجهیز خواهد شد و یادشده، غرفه شرکت به صورت پیش
سایت )در صورت تغییر زمان مقرر مراتب از طریق وب باشدمی 09/10/1401کاران جهت ساخت غرفه از تاریخ تحویل فضا به پیمان -14

ها خاتمه یابد و پیمانکار شدن دربقبل از بسته 12/10/1401 دوشنبه مورخ و انجام عملیات اجرایی باید تا روز نمایشگاه اعالم خواهد گردید.(
... را یک روز قبل از شروع نمایشگاه از های خالی وهای ساختمانی، جعبهساز موظف است کلیه وسایل غیرقابل استفاده از قبیل نخالهغرفه

 محوطه خارج نماید.
باشد.ساز مجاز میی پیمانکاران غرفهیصالحیت اجرا دکننده در پذیرش و یا ربرگزار -15
عالوه برکننده مشارکتها و یا فضای باز نمایشگاه، ساخته، تاسیسات، سالنهای پیشرت بروز هرگونه خسارتی برای غرفهدر صو -16

نده و مستلزم کنسازی فقط با اخذ تایید برگزارام هرگونه تغییرات اضافه در غرفه. انجبودبه جبران خسارت وارده خواهد  جریمه نقدی موظف
 .باشدپرداخت هزینه آن می

ر داخل غرفه ازکنندگانی که دمشارکت از باشد، لذامیها از لحاظ مسائل ایمنی ممکن نه به اینکه تخصیص برق شب به غرفهبا توج -17
 عمل آورند.هاین خصوص ب گردد از قبل تمهیدات الزم را درنمایند، تقاضا میشدنی عرضه می ا محصوالت فاسدنمایند و ییخچال استفاده می

کنندگان مشارکتباشد و یشگاه خارج از غرفه خود ممنوع میرسانی و چاپی( در محوطه نمااقالم اطالعکتاب و بروشور ) ،ع هرگونه نشریهتوزی -18
 توانند جهت انجام هرگونه امور تبلیغاتی محیطی به ستاد برگزاری مراجعه نمایند.می
برداری و تهیه گزارش تصویری از غرفه باید مراتب را با معرفی پیمانکار خود کتبا جهتکنندگان در صورت تمایل به فیلممشارکت -19
ستاد نمایشگاه نباشند، ممانعت هنگی و اخذ مجوز الزم به ستاد نمایشگاهی منعکس نمایند. از فعالیت افرادی که دارای مجوزهای الزم از هما
ه صورت متفرقه از سفارش فیلم و عکس به افرادی که ب ،عمل خواهد آمد. خواهشمند است جهت پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالیبه

توانند به ستاد برگزاری نمایشگاه برداری و عکاسی میکنندگان جهت عقد قرارداد فیلممشارکتنمایند، خودداری فرمایید، به غرفه مراجعه می
 مراجعه نمایند.

ستاد برگزاری حق دارد از هر قسمت فیلم و عکس مورد نیاز را تهیه نماید. -20
داری نمایند.دزا در غرفه خویا وسیله اشتعال نگهداری هرگونه کاال و کنندگان باید ازمشارکت -21
آوری در غرفه الزامی است.ساخت، هنگام برگزاری نمایشگاه و جمع نام در مراحلشده در فرم ثبتحضور مسئول غرفه معرفی -22
یتی در قبال گونه مسئولساعات بسته بودن نمایشگاه، هیچدر  16/10/1401الی  13/10/1401های غیر از تاریخهبرگزاری نمایشگاه ب ستاد -23

 ندارد.تبلیغاتی و غیره  ها مانند نمونه محصوالت و وسایل شخصی، اقالم و هدایایاقالم موجود در غرفه
باشند.جاز به تعطیل نمودن غرفه خود نمیکنندگان ممشارکت -24
از ترک کامل غرفه در طول ساعات بازدید خودداری فرمایید. -25
باشد.کنندگان میعهده خود مشارکتهمحافظت از اموال شخصی و کاالهای با ارزش در طول برگزاری نمایشگاه ب -26
ا هر موردی که سبب ازدحامد یان ایجاد مزاحمت نمایدارغرفهل تبلیغاتی که برای سایر ستفاده از هرگونه تجهیزات یا وساینصب و ا -27

باشد.ختل شدن نظم سالن و تردد گردد، ممنوع میکنندگان یا مازحد بازدیدبیش
اهنگی باجایزه در نمایشگاه بدون هم یکشی و اهداها و برگزاری هرگونه مراسم قرعهتوجه به اینکه فروش مستقیم محصوالت و کاالبا -28

کننده مجاز به تعطیل ر غیر این صورت برگزارشده خودداری نمایید، دهشمند است از انجام موارد یادخواباشد، لذا مسئولین ذیربط ممنوع می
 خواهد شد. هنمودن غرفه خاطی و اعمال جریمه مربوط
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 شود.تعیین و تحویل می ساس متراژ غرفهبر ا های شناسایی تعداد کارت 

  جهت صدور کارت شناسایی برای هر یک از پرسنلی که های شناساییدار بودن کارتباتوجه به عکس ،

گردد، الزم است ه بعد( به ستاد برگزاری اعالم میاسامی آنها در فرم درخواست کارت شناسایی )صفح

، نام خانوادگی و نام شرکت به درج نامبا  3×4نفر یک عکس  برای هر 24/09/1401تاریخ حداکثر تا 

فرم درخواست کارت شناسایی به ستاد برگزاری نمایشگاه  همراه با  info@agricultech.comایمیل 

 ارائه گردد.

 ی است و استفاده از کارت شناسایی طی برگزاری نمایشگاه الزام ستاد برگزاری نمایشگاههای ه به مقررات و دستورالعملباتوج

باشد.قابل واگذاری به غیر نمی

: غرفه بر اساس متراژ تعداد کارت شناسایی تحویلی به هر  

تعداد کارت هامتراژ غرفه در سالن

عدد 5 مترمربع 40تا 

عدد 8 مترمربع 40-08 

عدد 10 مترمربع 08-051 

عدد 15 مترمربع 150-250 

یههها  221-8000-11908306-1ریههال بههه حسههاب  000/500بههرای صههدور کههارت شناسههایی مههازاد بههه ازای هههر نفههر مبلهه  

 نزد بانک پاسارگاد به نام سید حسام حسینی یزدی واریز نمایید. 5022-2910-9398-2898شماره کارت 
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ولت ها و سهاخل سالنمسئول در دها و جلوگیری از تردد افراد غیری در ساعات اولیه بازگشایی سالنجهت افزایش ضریب حفاظت فیزیک

های کارت شناسایی تعرفهعرفه مندرج در بند شرایط و دار بر اساس تها، نسبت به صدور کارت شناسایی عکستردد مسئولین و متصدیان غرفه

ها ممانعت الن، قبل و بعد از ساعات بازدید از ورود افراد فاقد کارت شناسایی به داخل س. بدیهی است در طول مدت نمایشگاهشوداقدام می

 .اقدام فرمائید در اسرع وقت تا تاریخ ذکر شده د. لذا خواهشمند است نسبت به تکمیل و ارسال فرم ذیلخواهد آمعمل به

نام شرکت:

فکس: تلفن:

شماره غرفه: نام سالن:

  اسامی در جدول تایپ شده و فایل لطفاword خواهشمند است در خصوص اعالم نام پرسنل غرفه هنگام پیوست ایمیل گردد .

برگزاری ل فرم به ستاد . تعویض نام افراد جهت صدور کارت شناسایی پس از تحویفرم به ستاد دقت کافی مبذول گرددتحویل 

 باشد.مقدور نمی

 زمان با ارسال برای هریک از افراد ذیل هم، نام خانوادگی و نام شرکت به صورت ایمیل با درج نام 3×4کس ارائه یک قطعه ع

باشد.( JPGها این فرم به ستاد برگزاری جهت صدور کارت شناسایی الزامی است. )فرمت عکس

سمت غرفه نام خانوادگی نام ردیف

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 

13 

14 

15 

 به ایمیل  42/09/1140بایست تا تاریخ مدارک فوق میinfo@agricultech.com  گرددارسال.
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 24/09/1401: سازیغرفه ال مدارکسارآخرین مهلت

 صبح 8ساعت  09/10/1401سازی: شروع غرفهتاریخ 

 22ساعت  12/10/1401 سازی:پایان غرفهتاریخ 

 17/10/1401 روز  صبح 8ساعت از پایان ساعت برگزاری نمایشگاه تا  16/10/1401 جمع آوری:تاریخ

سازی: مدارک الزم جهت اخذ مجوز غرفه

مطابق توضیحات و شرایط زیر : هاارسال فایل

 غرفه حداقل از دو نما در قالب فایل  بعدیطرح سهJPG  یاPDF.

 .ریز متریال مصرفی باید در یکی از نماها مشخص شده باشد

 وضوح مشخص باشد.ها بهای که طول، عرض و ارتفاع سازهگذاری شده باشد به گونهبایست اندازهشده میهای ارسالفایل

 در قالب فایل  شده نمای باال و روبروگذاریارسال پالن اندازهJPG  یاPDF.

 سازی الزامی است.صدور مجوز غرفههای ساخت غرفه، برای مهر و امضاء مهندس ناظر دارای شماره نظام مهندسی روی نقشه

 ساز به ستاد برگزاری.سازی )گرید( پیمانکاران غرفهارسال کپی گواهینامه غرفه

 .ارسال کپی پروانه مهندس ناظر

 نامه مسئولیت مدنیبیمه

 سازان ایران باشند.بایست دارای گرید از انجمن غرفهساز میپیمانکاران غرفه

  کنندگان را دارند و عدول از های مشارکتطراحی و غرفه آرایی ستاد برگزاری، حق هرگونه تغییر در طرحبرگزارکننده و مدیریت

وساز به دهد که نسبت به تخریب ساختها به برگزارکننده و ستاد برگزاری مطابق مقررات حق میشده در طرحتغییرات اعمال

آوری ی آن را از محل وجه نقد سپرده تضمین حسن انجام کار و جمعهامنظور انطباق با طرح تأییدشده اقدام نموده و هزینه

سازی برداشت نمایند.تجهیزات غرفه

 های ناشی از دیرکرد و باشد و مسئولیتموقع آن به ستاد میبدیهی است صدور مجوز منوط به انجام کلیه موارد فوق و ارسال به
گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان پیمانکاران خواهد بود و ستاد برگزاری هیچکنندگان و عدم صدور مجوز به عهده مشارکت

کنندگان و پیمانکاران برعهده نخواهد داشت.احتمالی مشارکت

 اعالم و اطفای حریق، دریچه های هواساز، درهای اضطراری ) ا به عالئم مختلف آتش نشانی و...در زمان طراحی و اجرای غرفه، لطف

.باشد ها حتما باید باز و قابل مشاهدهشود که جلوی آن توجه (تاسیسات و دریچه های

 ها، حتما از محل غرفه بازدید و ها و ارائه نقشهبایست حتما قبل از نهایی شدن طرحکنندگان و غرفه سازان محترم میمشارکت

مسائل فنی را با مجری چک نمایند.

نکات و تاریخهای مهم غرفهسازی، جمع آوری و تخلیه:
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 سازان امکان متر است و غرفهسانتی 20باشند که ضخامت آن حدود های سالن، دارای دیواره میهای مستقر در دور و کنارهغرفه

استفاده از آن را دارند اما پس از اتمام نمایشگاه به همان صورت اولیه )با رنگ سفید و بدون ایجاد آسیب به دیوارها( ملزم به تحویل 

باشد.می

 مال را مطالعه سازی مرکز نمایشگاهی ایرانبایست حتما قوانین و مقررات غرفهکنندگان و غرفه سازان محترم میتمامی مشارکت

نمایند.

  در صورت عدم ارائه و نقص در هرکدام از موارد و بندهای مدارک الزم جهت اخذ مجوز ساخت، تأیید طرح و صدور مجوز به

وجه صورت نخواهد گرفت.هیچ

:الضمانوجه

 موقع های تأییدشده، پایان بهسازی، عدم تغییر در طرحآوری تجهیزات غرفهالضمان جهت تضمین حسن انجام کار و جمعوجه

.موقعتخلیه به وسازی، عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع غرفه

 ی چک با همان مبل ، مربوط به حساب شرکتی، واریز وجه مذکور و یا ارائه باشد،به دو صورت قابل پرداخت می وجه الضمان
باشد.می گرامی کنندگانمشارکتتوسط 

 های احتمالی )براساس جداول تعیین الزم به توضیح است که مبل  واریزی به صورت امانی تا هنگام اعالم ریز تخلفات و خسارت

محفوظ خواهد بود، درصورت عدم بروز تخلف و خسارت مبل  عینًا  نزد ستاد برگزاریها( خسارات تخلف از قوانین و دستورالعمل

سازی مبل کننده / پیمانکار غرفهجلسه و اعالم به مشارکتمسترد خواهد شد. در صورت بروز تخلف و خسارت ضمن صورت

 داد خواهدشد.مربوطه )بنا به نوع خسارت یا تخلف، بخشی یا کل مبل ( از سپرده کسر و مابقی استر

مبلغ تضمین )ریال(متراژ غرفه

ریال 000/000/150مربعمتر 40زیر 

ریال 000/000/200مربعمتر 80مربع تا متر 40از 

ریال 000/000/300مربعمتر 150مربع تا متر 80از 

ریال 000/000/450مترمربع 250مترمربع تا  150از 
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ساخت طبقه دوم:

کنندگانی که تمایل به ساخت طبقه دوم در فضای نمایشگاهی خود داشته باشند با رعایت شرایط زیر و تأیید بخش فنی برگزارکننده مشارکت
 توانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام نمایند.ایشگاه و پرداخت هزینه مربوطه میو بخش فنی نم

باشد:الزم برای ساخت طبقه دوم به شرح زیر میشرایط 

توجه به شرایط فیزیکی غرفه و ارتفاع مجاز سالن و تأییدیه نهایی طرح غرفه توسط مدیر فنی

باشد.می مترمربع 30 غرفه حداقل فضای ممکن برای طبقه همکف

 از مساحت طبقه همکف باشد.  %50مساحت طبقه دوم باید حداکثر

 9به اضافه  تومان 000/250معادل  دو میلیون و پانصد هزار ریالبایست به ازای هر متر مربع مبل  دوم میبرای ساخت طبقه% 
واریز گردد.نزد بانک پاسارگاد به نام شرکت اثنا اثر نوآور  1-12940362-8100-221 به شماره حساب مالیات ارزش افزوده

ددگرمی له نیز در مساحت طبقه دوم محاسبهپمساحت راه.

های همجوار داشته باشد.تداخل و مزاحمتی برای سایر غرفه ساخت طبقه دوم نباید هیچ

صورت اکسپوز )بدون سقف( اجرا شود.بایست به طبقه دوم می

ای طراحی شود که کامالً محصور نباشد.بایست به گونهطبقه دوم می

:سازیغرفه امور اجرایینکات مهم 

شده توسط ستاد برگزاری بوده و انجام طرح تأییدسازی بر اساس کننده موظف به اجرای غرفهمشارکتسازی / پیمانکار غرفه

توسط ستاد برگزاری حق تخریب شده باشد. انجام هرگونه تغییر در طرح تأییدهیچ وجه مجاز نمیتغییرات در اجرای طرح به 

سازی را به هآوری تجهیزات غرفن حسن انجام کار و جمعسپرده تضمیساز غرفه و برداشت هزینه آن از محل وجه نقد وساخت

باشد.کننده / پیمانکار متخلف میعهده مشارکتهدهد و کلیه عواقب ناشی از آن ببرگزارکننده می

ته ساخهای خودساز باید به صورت پیشنمایشگاه انجام شود و مصالح غرفهساز باید در خارج از محوطه وتمامی امور مربوط به ساخت

ها مونتاژ و نصب شود.شده، حمل و در سالنو رنگ

بایست به صورت پیچ و مهره ساخته شود.های فلزی میاری و برش آهن ممنوع بوده و سازههرگونه جوشک

 ،انبار، آبدارخانه، اتاق کنفرانس( طراحی و ساخت فضاهای بستهVIP باید بهو )...داخل اتاق قابل  ،صورتی انجام پذیرد که از بیرون

رویت باشد.

سقفی براساس مقررات ها و استفاده از پروژکتورهای آویزان نمودن هرگونه سازه و مواردی از قبیل پرچم، بنر و پوستر از سقف سالن

شهرداری تهران کالً ممنوع است. هایهای شرکت نمایشگاهو دستورالعمل

 باشدوع میسالن ممناتصال هرگونه نشانه تبلیغاتی به اجزای.

 پیمانکار موظف است فقط از فضای غرفه تخصیص داده شده جهت انجام عملیات اجرایی استفاده نماید و استفاده از فضای راهروها

جهت تخلیه تجهیزات و لوازم ممنوع است.
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 پریزهای موجود در محدوده غرفه خود تامین نمایند.         از باشند که برق غرفه خود را پیمانکاران موظف می

 رسانی به غرفه ملزم به رعایت تمام ضوابط فنی و اصول ایمنی و استفاده از لوازم استاندارد بر اساس ضوابط پیمانکار در اجرای برق

انکار کار پیم شده از ادامهصورت عدم رعایت موارد یاد شد. درباهای شهرداری تهران میهای شرکت نمایشگاهو دستورالعمل

باشد.عهده پیمانکار میهای ناشی از آن بهعمل خواهد آمد و کلیه مسئولیتمتخلف جلوگیری به

  های غیر قابل استفاده از قبیل نخاله خاتمه یابد و پیمانکار موظف است کلیه وسایل 12/10/1401شنبه دوعملیات اجرایی باید تا روز

سازی در زمان مایشگاه از محوطه خارج نماید. درصورت عدم اتمام غرفههای خالی و... را یک روز قبل از افتتاح نساختمانی، جعبه

سن انجام سپرده تضمین حهای ساختمانی، خسارت مربوطه بنا به تشخیص برگزارکننده از وجه نقد موقع نخالههمقرر و خروج ب

سازی بابت خسارت دیرکرد کسر خواهد شد.آوری تجهیزات غرفهکار و جمع

  بسته خواهد گردید.  22ها ساعت درب سالن 12/10/1401شنبه دودر روز

گردد کلیه قوانین و مقررات مذکور را رعایت و و مقررات، ضمن قبول آن متعهد می این شرکت با مطالعه تمامی موارد مندرج در این قوانین

گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.باشد و ستاد برگزاری هیچعهده این شرکت میاز عدم رعایت قوانین و مقررات بههرگونه عواقب ناشی 

پر کردن مشخصات ذیل الزامی است.

نام شرکت: :         مدیرعامل نام خانوادگی نام و

سمت:  :       مسئول غرفهنام و نام خانوادگی 

شماره غرفه: نام سالن:         

شود نسبت به رعایت دقیق موارد ذکر شده در طول ایام برگزاری نمایشگاه العمل اجرایی، حفاظتی و امنیتی متعهد میدستورپس از مطالعه 

 اقدام خواهد گردید.

تاریخ:  

مهر و امضاء  
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