
 
 

   
  

  رخواست ثبت نام دفرم 
  نمايشگاه فرش دستباف ايران هفتمينو  بيست

  تهران 1397ماه شهريور 9-3
   فرشمدير محترم غرفه 

در نمايشگاه فرش دستباف سال احترام با توجه به اطالع رساني انجام شده، خواهشمند است در صورت تمايل به مشاركت باسالم و 
اقدام و مراتب را  03/05/97وجه غرفه حداكثر تا تاريخ % 100و ارسال مدارك درخواستي و واريز  نسبت به تكميل فرم ثبت نامجاري 

  د.ئيفرما ارسالواقع در شركت بازرگاني بين المللي ايدرو فرش به ستاد نمايشگاه  idrotel پيام رساناز طريق 
  نكات مهم:

  در صورت درخواست و  ،نمايشگاه حضور داشته اند در 1396سال به متقاضيان واجد شرايط كه فرش بر اساس تصميم ستاد
 تحت پوشش نميباشد، 97كه در سال  18، به استثناي سالن قبليغرفه سال گذشته و در همان سالن  متراژ هب ،تكميل مدارك

غرفه سال گذشته لذا درخواست متراژ باالتر مورد پذيرش نخواهد بود و چنانچه مبلغي مازاد بر متراژ غرفه اختصاص خواهد يافت. 
باالتر هيچگونه تعهدي براي تخصيص غرفه با متراژ  مجري و شدمسترد خواهد در پايان نمايشگاه به حساب واريز گردد مبلغ مازاد 

 داشت.نخواهد 
  مدارك به شرح ذيل را مي بايست مشاركت در نمايشگاه ستاد فرش كليه متقاضيان  مصوبهطبق:  

  معتبر با تاريخ جواز كسب  -1
  يا تشكل مربوطه مبني بر عضويت متقاضي و تائيد تاريخ اعتبار جوازاز اتحاديه گواهي  -2

 ارائه نمايند. صرفاً ارائه جواز كسب مالك ثبت نام نمي باشد.
 ترتيب اثر گردد و همچنين وجوه واريزي بعد از تاريخ اعالم شده  ارسال 04/05/97كه بعد از تاريخ  به درخواستها و مداركي

 نخواهد شد و متقاضي حق هرگونه اعتراضي را از خود سلب مي نمايد. داده
  سالن و  شمارهبر اساس  3فرم شماره مراجعه به با جهت پرداخت هزينه غرفه از مشاركت كنندگان محترم تقاضا مي شود

م شده واريز و تصوير هزينه تعيين شده را بدون هيچگونه تغييري به شماره حساب اعالمتراژ غرفه تخصيصي در سال گذشته، 
 ارسال نمائيد. idrotel پيام رسانتكميل شده از طريق  هايفيش واريزي را به همراه فرم

  اهم مقررات نمايشگاهي:
نمايشگاه فرش دستباف و تائيد مركز ملي فرش ايران موارد به شرح زير به عنوان تخلف  هفتمينبر اساس مصوبه ستاد برگزاري بيست و  -1

  گرديده و با غرفه داران متخلف برخورد مي شود:نمايشگاهي تلقي 

  
  
  

  برخورد با متخلفيننحوه   نوع تخلف  رديف
عدم واگذاري غرفه  محروميت ازشركت از يك تا سه دوره بعد و  واگذاري غرفه به غير  1

  مربوطه در دوره هاي آتي.

چيدمان فرش بيرون از حريم غرفه، آويزان نمودن فرش به  2
  سازه سالن

مطابق با مصوبه شركت سهامي نمايشگاه ها و جابجايي اخذ هزينه
  غرفه در دوره آتي

ري كه باعث ايجاد(بطوه فرش ناشور و تكميل نشدهارائ  3
  جابجايي غرفه در دوره آتي مزاحمت براي ساير غرفه داران شود)

  در دوره هاي آتيشركتعدم جلوگيري از فعاليت و  ه هرگونه اطالعات و مدارك خالف واقعاظهار و ارائ 4

عدم واگذاري غرفه مربوطه در شركت در دوره بعد ومحروميت از  (مندرج در سايت مجري)عدم رعايت مقررات نمايشگاهي  5
  دوره هاي آتي.
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1فرم شماره   



 
 

  

  
  

  

  
  وات قلمي ممنوع است) 1000و  500ر استفاده از پروژكتورهاي كم مصرف (استفاده از پروژكتو -2
در صورت خودسرانه پروژكتور نصب نمايند. , غرفه داران مجاز نمي باشند بدون هماهنگي با مدير سالن و مسئول برق پيمانكار غرفه ساز  -3

  پاسخگو باشند. بايستيبه عهده مشاركت كننده خواهد بود و  هر گونه اتفاق ناشي از دستكاري برق عدم رعايت اين موضوع مسئوليت
  قبالً به عنوان پرسنل غرفه معرفي شده اند. 4ازه حضور در غرفه خواهند داشت كه طبق فرم شماره فقط افرادي اج -4
د و غرفه داران مجاز به استفاده از آمخواهد بعمل  ممانعتاز ورود هرگونه وسايل پخت و پز (گاز پيك نيك، بخاري برقي و...) در سالن  -5

  اينگونه وسايل نمي باشند.
نامه معتبر  مهيارزش فرش موجود در غرفه ب زانيمي بايد به م انياست. لذا متقاض يفرش الزام شگاهيدر نما يآتش سوزحوادث و  مهيب -6

به عهده مشاركت كننده خواهد بود و  يو آتش سوز يمعتبر، مسئوليت حوادث احتمالنامه  مهي. در صورت عدم ارائه بنديارائه نما
  داشت. هدنخوا يتيمسئول چيمجــري ه

  استعمال دخانيات در سالن ممنوع است. -7
  

  مشخصات متقاضي:
  

 نام كتيبه سردر غرفه (انگليسي): (فارسي): غرفهسردر كتيبهنام

  كد ملي/ كد اقتصادي:  :نام صاحب جواز

 شماره و تاريخ اعتبار عضويت: محل عضويت (تشكل مربوطه):

  تلفن محل كار:  آدرس محل كار: 

  ونيكي:پست الكتر  تلفن همراه:

  سايت اينترنتي:  شماره نمابر:

 كه در نمايشگاه عرضه مي شود:(توليد) و يا سبك فرشينوع فعاليت 

مطالعه شد، ضمن قبول و پذيرش كليه شرايط و"درخواست ثبت نام"فرممقررات مندرج در كليه اطالعات و
  دارم.را  انمين نمايشگاه فرش دستباف ايرهفتدر بيست و درخواست مشاركت ، مقررات

  
  امضاء و مهر                                                                                                                         

  

2فرم شماره   
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رديف

هزينه هر متر 
مربع غرفه 
باتجهيزات 
سالنهاي 
گروه الف

هزينه هر متر 
مربع غرفه 
باتجهيزات 
سالنهاي 
گروه ب

هزينه هر متر 
مربع غرفه 
باتجهيزات 
سالنهاي 
گروه ج

علي 
الحساب 
هزينه برق

متراژ 
غرفه

جمع كل با 
احتساب %9 

ماليات و 10 % 
حريم غرفه 
گروه الف

جمع كل با 
احتساب %9 

ماليات و 10 % 
حريم غرفه 
گروه ب

جمع كل با 
احتساب %9 

ماليات و 10 % 
حريم غرفه
گروه  ج

11,056,000980,000904,00015,0003038,189,70035,476,50032,763,300
21,056,000980,000904,00015,0003544,554,65041,389,25038,223,850
31,056,000980,000904,00015,0004050,919,60047,302,00043,684,400
41,056,000980,000904,00015,0004557,284,55053,214,75049,144,950
51,056,000980,000904,00015,0005063,649,50059,127,50054,605,500
61,056,000980,000904,00015,0005570,014,45065,040,25060,066,050
71,056,000980,000904,00015,0006076,379,40070,953,00065,526,600
81,056,000980,000904,00015,0006582,744,35076,865,75070,987,150
91,056,000980,000904,00015,0007089,109,30082,778,50076,447,700
101,056,000980,000904,00015,0007595,474,25088,691,25081,908,250
111,056,000980,000904,00015,00080101,839,20094,604,00087,368,800
121,056,000980,000904,00015,00085108,204,150100,516,75092,829,350
131,056,000980,000904,00015,00090114,569,100106,429,50098,289,900
141,056,000980,000904,00015,00095120,934,050112,342,250103,750,450
151,056,000980,000904,00015,000100127,299,000118,255,000109,211,000

توضيحات ضروري:

info@idro-fairs.com :پست الكترونيكي       www.idro-fairs.com  شركت بازرگاني بين المللي ايدرو:         سايت اينترنتي: 
ufi (سالن 61) - كدپستي: 1999613954 تهران، بزرگراه چمران، محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي، ضلع شمال شرقي جايگاه، ساختمان

09210271748 7-22662765  و 6-22662774      تلگرام: تلفن:

*مهم : با توجه به اينكه سالن 18 در سال 97 تحت پوشش نمايشگاه نمي باشد، مشاركت كنندگان سالن 18 در سال گذشته مي 
بايست بر اساس سالنهاي گروه ب هزينه غرفه را واريز نمايند.

بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف ايران
3 فرم شماره

38 ميباشد. 44A- 44B- 31A- 31B و سالنهاي گروه الف شامل سالنهاي -1
35 ميباشد. 38A- 7- 6 و -41 -40 سالنهاي گروه ب شامل سالنهاي -2

IR 63-0570-0268-8100-0441-3410-01 شماره شبا:

مشخصات حساب بانكي مربوط به بانك پاسارگاد جهت واريز وجه بنام شركت بازرگاني بين المللي ايدرو 
5022-2919-0003-0550 شماره كارت: شماره حساب: 268-810-441341-1 ***

محاسبه مبلغ قابل پرداخت توسط مشاركت كنندگان در بيست و هفتمين نمايشگاه فرش دستباف بر اساس سالن و متراژ غرفه 

1397 9-3 شهريور ماه

38B ميباشد. سالنهاي گروه ج شامل سالنهاي 27 و -3



   

  
 

  نمايشگاه فرش دستباف ايران ينهفتمو  بيست         4شماره فرم 
  تهران 1397ماه شهريور 9-3

  و پاركينگ كارت شناساييفرم درخواست 
                                                                                                      نام شركت/مشاركت كننده:

  غ:  س:  متراژ غرفه:                                                                         متقاضي: نام مدير/
                                            

  

       جهت صدور كارت شناسايي )ترتيب اولويت(به افراد حاضر در غرفه مديران و  مشخصاتفرم 

 نام پدر و نام خانوادگينام رديف
  سعك

 دوره قبلاز عكس 
  استفاده شود

عكس جديد همراه اين 
  فرم ارسال مي شود

  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
  

  . نمايد  را ارسالجديد نفرات خود مشاركت كننده حتما بايد عكس  ،دفتر مجري رنبود عكس ددر صورت  *   :توضيح
پيام رسان  صرفا از طريق  ،افراد روي فايل تصاوير با قيد نام را غرفه داراندر صورت نياز عكس  لطفاً مشخصات جدول باال و *               

idrotel  با فرمتJPEG   100و كمتر از dpi  فرمائيد.ارسال  
  .معذور خواهد بودكارت شناسايي مجري از صدور و تحويل ، افراد مشخصاتو  عكسبه موقع  در صورت عدم ارسال* 
  افراد حاضر در غرفه ها ملزم به تبعيت از مقررات شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي تهران هستند.* 

  

  جدول سهميه كارت پاركينگ
  تعداد كارت  فضاي بسته  رديف

  1  مترمربع 12تا   1
  2  مترمربع  13 - 50  2
  3  باالمترمربع به  51  3

  
                  كارت هاي شناسايي و پاركينگ فقط بر طبق جدول سهميه اعالم شده از طرف شركت سهامي نمايشكاه هاي بين المللي تحويل  * 

  .مشاركت كنندگان محترم مي گردند
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 فرم استرداد وجه           5فرم شماره 

 نمايشگاه فرش دستباف ايران ينمبيست و هفت
 تهران 1397شهريورماه  9-3

  مشاركت كننده محترم
  باسالم،

احتراماً، به استحضار مي رساند اين شركت در نظر دارد پس از پايان نمايشگاه نسبت به استرداد سپرده هاي دريافتي بابت رعايت 
  اقدام نمايد. )توسط برخي مشاركت كنندگان بابت درخواست غرفه با متراژ باالتر(فه و نيز وجوه اضافي پرداخت شده حريم غر

لذا به منظور تسريع در تسويه حساب و استرداد سپرده ها، الزم است مشاركت كنندگان محترم با ارائه دقيق و كامل اطالعات زير، 
  د. نينما ت را در اجراي بهتر كار يارياين شرك

سپرده آن دسته از مشاركت كنندگان محترم كه براساس اعالم نظر كارشناسان شركت سهامي نمايشگاه بين المللي  شودمتذكر مي
، پس از كسر جريمه، الباقي وجه به حساب آنان واريز ودن فرش به سازه هاي سالن و ...)مشمول تخلف بوده اند (اعم از آويزان نم

  خواهد شد.
  با تشكر

  شركت بازرگاني بين المللي ايدرو
  ايران فرش دستباف نمايشگاه ينمهفت و مجري بيست

  
  است.) لطفاً فرم زير را به طور كامل و با دقت تكميل فرمائيد. (تكميل كليه موارد الزامي -*مهم

  
  نام شركت

  (مشاركت كننده)
  

   نام بانك

    نام صاحب حساب

    شماره حساب

  شماره شبا  حساب

    و كد شعبه نام

    مهر و امضاء

    تلفن تماس
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