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  بوده و ن

روز  22 

ت سهامي 

 اعالمي و 
 ميباشد. 

 انجام كار 

ي نمايند 
ود را با 
 فعاليت 

 بايست به 

  
نايع وابسته

نمي نمايند .ه 
يرانا0ا0جلمللي 

غايت ساعت

دي از شركت

نبندي ، قوانين
متخلف م كننده

 تعهدات حسن
 .  

خت غرفه مي
زي غرفه خو
داراي مجوز

مي ه و قطعات

خودساز) 
گيري و صن
ب ميگردد استفاده
يشگاهي بين الم

  ب گردد .

لغا 07/7139/

ئيديه رتبه بند

عايت برنامه زما
مشاركت كهده 

 كليه كسورات
مي باشد كننده

خاقدام به سا 
ليت غرفه سا

د كه.ا.ايران 

بود ممنوعنها 

هراي غرف
ن، ماهي گ
گزاركننده نصب
ت سهامي نماي

محل غرفه نصب
07 روز شنبه

ي و داراي تائ

بوده و عدم رع
 نمايشگاهها بعه

صادر شده و ت
مشاركت ك ده

كه رأساًگان
ست كليه فعال
ين المللي ج

.. در داخل سالن
  

 ي باشد . 

  

  
  
 

 بسمه تعالي

بر(ي خاص
الت،آبزيان

  

الركه توسط برگ
ت مديره شركت

  وع مي باشد .
 مي باشد .  2

مان اعالمي در م
رصبح  12:3

خصيت حقوقي

ركت كننده
وشركت سهامي
يمانكار ساخت
ت اعالمي به عهد

اركت كنندگ
حترم مي بايس
مايشگاههاي بي

ي ، نجاري و ..
رد سالن گردند .

مي ممنوع سازي
   باشد .

غرفه سازي
المللي شيال
سيستم هاي مدوال

هيات 227-4به

خل سالن ها ممنوع
22لغايت  30/8
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داراي شخت
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مشارغرفه بعهده
رگزاركننده وي ب

ت كننده و پي
م رعايت مقررات

ساز توسط مشا
كنندگان محت

ت سهامي نم

ر نظير جوشكاري
ونتاژ و نصب وار
ي جهت غرفه س

مي ممنوع ها

مقررات
يشگاه بين ا

س از ي ميباشدكه
 به استناد مصو

سيله نقليه به داخ
ت غرفه سازي از
 بايست پيش ساخ
پيش ساخته

مي باش 7139/
 سازي مي بايست

بين المللي ج.
ساخت و ساز غ
سارت جنبي براي

مشاركت جهت
ناشي از عدم  مي

ه ساخت و س
شد و مشاركت

رد تائيد شركت
  دهند.

  يي
ساخت استراكچر

جهت مو ساخته
 مصالح ساختماني
ه از اجزاي سالن

ومين نمايشس
ركت كنندگاني
ررات اعالمي

   مي باشد .  
ورود هر گونه وس
ساعت كار جهت
كليه قطعات مي ب
زمان نصب پ

/09/70شنبهدو
يمانكاران غرفه
مايشگاههاي بي
كليه مسئوليت س
يجادهرگونه خس
جوز ساخت به
طبق جدول اعالم
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ت امور اجراي
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پيش سصورت 
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اتصال و استفاده

  

    

 

  

س
ويژه مشا
توجه : مقر

الزم االجرا 
و - 1
س - 2
ك - 3
ز -4

د
پي - 5

نم
ك - 6

اي
مج - 7

ط

تو
مم
پيم
مي

  
مقررات

ك - 1
ص

و - 2
ا - 3



ضا و راهرو 

كننده ، به 

رشته سيم 

ستاندارد بر 
 موارد ياد 
مشاركت 

مل به مانند 

ستند معرفي 

ــالنها ـه    سـ

ه تشخيص 
داكثر در 

  ر مربوطه 
 تخريب و 

  آنوليت 

ه مديريت 

استفاده از فض ؛

توسط برگزار ك

 زم مي باشد . 

هاي داراي ر

تفاده از لوازم اس
رت عدم رعايت
ماز آن به عهده 

نگ آميزي كام

غرفه به همراه است

ــاز    ــــاده سـ ي بـ

 مجاز است بنا به
حدخته بوده و 

هد كه پيمانكا
ي تواند غرفه را
 گشته و مسئو

شده ديتائر فني 

مي باشد ؛ رايي

رق تائيد شده ت

ساخت و ساز الز
رژوكتور المپه

ول ايمني و استف
ي باشد . در صور
سئوليتهاي ناشي ا

 دد . 

كامل بسته و با ر

د شده ساخت غ

ــ ــان آمـ ــام زمـ ـ

ي باشد ، مجري
ستمهاي پيش سا

د تشخيص ده
ي مي گردد ، مي

 اجرا كسر

 را به تائيد ناظر

 مي باشد .  ع

جام عمليات اجر

شتن فرم ويژه بر
 جعه نمايد . 

ز برق در حين س
 و همچنين پر

ظوابط فني و اصو
ي بين المللي مي
 آمد و كليه مس

SM استفاده گرد
ست به صورت ك

ي از مجوز تاييد
 

ــور درهنگـ موتـ

ل از افتتاحيه مي
قابل اجرا با سيس

 واحد فني ستا
 هاي نمايشگاهي

نتز ضماب ا

زي خاص خود

  

  
  
 
ممنوع نجاري

صيصي براي انج

 كار مي باشد .

 با در دست داش
مايشگاه ها مراج

اده ازمنظور استف
غير استاندارد

ه رعايت تمام ظ
مي نمايشگاههاي

خواهد به عمل

MDو  LED و

 جانبي مي بايست

 داشتن يك كپي
ل الزامي است .
ــين وم يسان،ماشـ

قبل ساعت 72د
 كه طرح آنها ق

  . 

 صورتي كه و
 تاخيردر برنامه
 هزينه تخريب

 مي باشد .   ت

جراي غرفه ساز
 را اخذ نمايد .

 چند كاره و ميز
فضاي غرفه تخص

ل ايمني محيط ك
ستفاده از برق

شركت سهامي نم
هي استاندارد به م
 كابل هاي غ

  ع مي باشد .

 به غرفه ملزم به
ي شركت سهام
لف جلوگيري ب

  باشد .

اي كم مصرف
ف به غرفه هاي

غرفه با در دست
ه سازي در محل

ــد خاور،نيس ماننـ

 نمايشگاه حدود
ساخت مي دهد

پايان يابدساز
رفه خاص در
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جهز نمايد و
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ق و تابلو كارگاه
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رفه ها ممنوع
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ار پيمانكار متخل
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دازي از المپ ها

 غرفه هاي مشرف
ل غرفه گردد .

مسئول ساخت غ
دت اجراي غرفه
ــه ــيله نقليـ  وسـ
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ن تحويل سالن
رفه هايي مجوز س
ت ساخت و س
خت و ساز غر
عهدات خود عمل
ي مدوالر مج
كت كننده و پ
ه مي بايست كل

نده وآرايي رسا

ورود و استفاده 
پيمانكار موظف

مم اطراف غرفه
پيمانكار موظف
پيمانكار موظف
مديريت ساختما
داشتن كابل برق

استفاد  مهم :
ن به جهت غر
پيمانكار در اجر
اساس ضوابط و
شده از ادامه كا
كننده و پيمانك
به جهت نور پرد
ديوارهاي پشت

وار هاي داخلدي
حضور نماينده م
پروژه درطول مد
ــه ورود هرگونـ
ممنوع مي باشد
نظر به اينكه زما
خود فقط به غر

ساعت 48مدت 
در هنگام ساخ

نمي تواند به تعه 
به سيستم هاي

مشاركبه عهده  
مشاركت كننده
طراحي و غرفه آ
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و 06/1397

و مسئوليت 

 

ي شركت 
ت و قوانين 
ت برگزار 
د داشت و 
ايي ، حق 

  فه سازي

داراي رتبه الزم

ز، نـام مشـاركت

الزم االجراست.
 صـدور مجـوز
ــاخت و ــق س ح

24/6شنبه  روز 
 نمايند . 

ركرد گرديده و

 گاه بين المللي
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كف سازي – 
ه مقرراتكه كلي
اينصورت  در غير

 يكطرفه خواهد
تعطيلي كاراجرا

اء پيمانكار غرف

 غرفه خودساز د

ركت غرفـه سـاز

سقف مي باشند ال
ـاظر فنـي بـراي
ــه ح ــد ك ــي باش

ق فقط و فقط در

خذ مجوز مراجعه ن
مول جريمه دير

نمايشگد برگزاري
EX2018           

 / مسئول غرفه
عهد مي گردم ك
 و اجرا نموده ،
مين را بصورت
يتهاي ناشي از ت

ل مهر و امضاح

 ونيك

جهت پيمانكاران

ر گواهينامـه شـر

داراي س ي كهاي
 تغييراتـي كـه نـ
ــ ــق م ــد مح واح

شتن مدارك فوق

عرفي طرحها و اخ
خ ارائه شود مشم

  مي باشد . 
ستاد                  

                     

عنوان پيمانكار
........مترمربع متع
ل و دقيق مطالعه
سپرده نقدي تضم
عواقب و مسولي

  واهند داشت.
مح

 ريد:

 ع فعاليت:

 ن:

 ن همراه:

رس پست الكتر

  

  
  
 

غرفه آرايي به ج
  ركت

 نمـايش تصـوير

به جهت غرفه ها
سـت نسـبت بـه
ــن و نصــورت اي

ت با در دست داش

اجرايي جهت مع 
س از اين تاريخ
اركت كننده
       
                     

    
................به ع
احت ...............
 را به طور كامل
 چك بانكي سپ
من تقبل كليه ع
 ذيصالح را نخو

گر
نوع
تلفن
تلفن

آدر

ريت طراحي و غ
 ايمني با آرم شر
ه جهـت نصـب

HS  
آتش نشاني نيز ب

ميبايس ر سـاخت
ــر اين ــد در غي اي

كننده موظف است

به ستاد 17لغايت 
 طرحهايي كه پس

مشازي به عهده

                     

كت ................
.............. به مسا
 در اين دفترچه

از مبلغ داشت
ركت كننده ضم

ع قانونيمراجز
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Eنين مربوط به

ررات مربوط به آ
ده و پيمانكـار
ــدام نما ــد اق نماي

سلب نمايد .   ه
زي و مشاركت ك

10از ساعت 139
ننده از پذيرش

ز جهت غرفه ساز

                      

... نماينده شرك
ن/ فضاي باز ...
 و مفاد مندرج
 اجرايي و بر
ف سازي / شر
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 منتخب 
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ه توسط 

موسسه  

جمع آوري 
 نمودن 

عيين 
تاد نزد 

روز 
ت يا 

 گرديده 

داخت 

گرديده و 

فه سازي 

  )هند

جدول صفحه
 

 و مهندس ناظر
   است).

00با مقياس  -الن
ن هر سه نسخه

صات طراح و

ن انجام كار و ج
عدم وارد -رايي

اساس جداول تع
 و بخش فني ست

در صورت بر شد.
 بنا به نوع خسارت

ه دوم پيش بيني

جي جهت پرد

د تهيه و تدوين گ

ي پيمانكار غرف

سط شركت كنن

ك مندرج در ج
 ارائه گردد. 

  فه سازي:
كار غرفه سازي
عرفي نامه الزامي

( شامل پالنگي 
ء و مهر نمودن

نام و مشخص - "

هت تضمين حسن
ت زمانبندي اجر

احتمالي ( بر اي 
لمللي ج.ا. ايران
 مسترد خواهد ش
ي مبلغ مربوطه ( ب

غرفه احداث طبقه

ه بخش خارج

قوانين جديدس 
  نمايد.

ايشان از سوي

رداخت اوليه تو

 ه:

گاهها، مدارك
ستاد برگزاري

خذ مجوز غرف
نام شركت پيمانك

ه سازي در معرف
چهار نسخه رن

( امضاء ساخت 

"ركت كننده

جهت ) ت كوشا
و رعايت فه سازي

فات و خسارتهاي
مايشگاهاي بين ال

عينا پردهمات س
نكار غرفه سازي

  د.

كه در طراحي غ

ه برگزاركننده

گاهها، كه بر اسا
، تكميل و ارائه
 تلفن همراه ا

ر صورت عدم پر

  

  
  
 

 يا تزئين ويژه

 سهامي نمايشگ
ن نواقص به ست

د نياز جهت اخ
با قيد نا "ت كننده

ب و پيمانكار غر
A4 چ هر كدام

د مصرفي جهت

شر " شركت
 

جارت اطالعات
پايان بموقع غرف

م اعالم ريز تخلف
ركت سهامي نما

خدموز تخلف و
كت كننده / پيمان
رداد خواهد شد

مي گردد. 
صورتيك  نام ( در

ه ارائه تائيديه

ت سهامي نمايشگ
ر بايد آن را تهيه
رفه به انضمام

 هاي مرتبط ( در

ي غرفه سازي

 هاي شركت
 كامل و بدون

مدارك مورد
شركت "ز سوي

ندس ناظر منتخب
4يا    A3ر قطع

كثر ارتفاع و مواد
 زامي است).

نام - نمايشگاه
الزامي است.

گروه تجر وجه
-هاي تائيد شده

ت اماني تا هنگام
ملها) از سوي شر
صورت عدم برو
 اعالم به مشارك
كسر و مابقي استر
كننده تعيين

ثبت 1فرم  -2د

مايشگاه ملزم به

مربوط به شركت
شرح جدول زير
مانكار برق غر

ي و ساير هزينه

خذ مجوز نهائي

 دستورالعمل
بايد بصورت

 در خصوص م
ار غرفه سازي از
و تلفن همراه مهن
 گذاري شده در
ني) با قيد حداك
غرفه سازي الز
شامل: عنوان
ي در نقشه ها

د چك بانكي 
م تغيير در طرحه

  بموقع)
كه سپرده بصورت
نين و دستورالعم
خواهد بود، در ص

رتجلسه ون صو
مبلغ) از سپرده ك
توسط برگزار
 دوم بر اساس بند

خش ارزي نم
  ي باشد.

يديه طرح غرفه م
 به شرائط خود بش
بي مسئول/پيم

 زمان غرفه سازي

الزم جهت اخذ

س ضوابط و

ت تكميلي مهم
مه كتبي پيمانكا
كر تلفن تماس و
ي اجرايي اندازه
 نقشه جزئيات فن
ظر پيمانكار غر
ناسنامه طرح ش

تاريخ طراحي 
بصورت( قدي 

رفه سازي ( عدم
تخليه ب - هر نوع

 توضيح است ك
ت تخلف از قوان
كننده محفوظ خ
 و خسارت ضمن
، بخشي يا كل م
سپرده نقدي ت

متراژ طبقه د زينه

ت كنندگان بخ
 طبقه دوم مي
 تعهد نامه و تائيد
 غرفه سازي بنا ب
عرفي نامه كتب

 ت.

سابق علي الح
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سازي بر اساس

دارايرفه ساز
102امضاء فرم

 ي

يا كپي پرحصيلي
 شاركت كننده

توسط م 102فرم
  ت).

 ت مدني

موضوع -مايشگاه
-( يك نفر فوت

  97 مهر 16ت

دازه گذاري شد
شناسنا -يو طرح

دن كليه نقشه ه
ظر پيمانكار غر

 

اء فرمهاي تعهض
سازي، جمع آوري

مه مدارك (
است.) پالن و

 مجوز غرفه س

شركتهاي غر
ا تكميل و مهر و
كپي گريد بندي
كپي مدرك تح
معرفي نامه از مش
ر قسمت باالي ف
ه باشد الزم نيست
بيمه نامه مسئوليت
يط بيمه: محل نم
چهارنفر بي نام (

لغايت 6زمان از
 طرح ها

: پالن اندر نسخه
پرسپكتي -ع طرح

  ء
ضاء و مهر نمود
ط مهندس ناظ

  ت)
فرم انشعاب برق
تكميل و مهر امض
ورالعمل غرفه س

 زاري

سه) سري از هم
 كپي الزامي ا

  سري

از جهت اخذ

ت )1
ك )2
ك )3
م )4

(اگر
شده

ب )5
شرا

چ
ز

ط )6
چهار
ارتفاع
امضاء
(امض

توسط
است

ف )7
ت )8

دستو
برگز

(س 3ارائه
دو نسخه

س 4كدام 

رك مورد نيا

  

    

 

ليست مدا
  

  
  
  



كف -فه سازي

سوي شركت 
آماده پائي و 

 د.نش

غرفه همراه با 

كرات ايشان 
مانكار غرفه 

ر غرفه سازي 
 توسط ستاد 

 توسط ستاد 
ي منتخب 
خواهد بود تا 
دساز به پيش 

 برگزاري به 

سط مهندسين 
 هندسين ناظر
 كار ممانعت 

سوي پيمانكار غرف

ها از سن تحويل آن
متعهد به مونتاژ، برپ

ري ميباشستاد برگزا
تائيد شده ساخت غ

گزاري و رعايت تذك
مر مهندس ناظر پيم

تعطيل كار پيمانكار
ني بعدي بالفاصله

ز نهائي غرفه سازي
مانكار غرفه سازي
د برگزاري مجاز خ
ه مابه التفاوت خود

ز نهائي توسط ستاد

ضاء نهائي آن توس
 سازي منتخب و مه
رت از ادامه انجام ك

 مي باشد.

اض از سگونه اعتر

ويژه بر اساس زمان
رفه سازي ملزم و مت
ب برنامه زمانبندي س
ك كپي از مجوز ت

 ت.

سين ناظر ستاد برگ
د و حضور مستمنش

دن كار اجرائي و تع
جهت اقدامات قانوني

 قرار گرفته و مجوز
كت كننده و پيم

ضمن اينكه ستاد ود
به پرداخت هزينهم 

طرح و صدور مجوز

ت اخذ شده كه امض
د. پيمانكاران غرفه
ايند در غير اينصور
انكار غرفه سازي م

 ت غرفه

مه بدون حق هيچگ

 يا داراي تزئينات و
 كننده/پيمانكار غر

اهها و در چهارچوب
 در دست داشتن يك
ر محل الزامي است
كاري كامل با مهند
آوري و تخليه ميبا

مجاز به متوقف نمو
من اينكه مراتب ج

 واهد گرديد.

زاري مورد بررسي
شروزهاي ياد شده 

يال) خواهند بو
جريمه دير كرد ملزم

يي ساخت، تائيد ط

 با ارائه مجوز ساخت
ه ممكن خواهد بود
جداگانه دريافت نما
 شركت كننده/ پيما

  

  
  
 

 ت موارد:

 گاه

 شگاهها

ه شيشه در ساخت
 ر ستاد برگزاري

ن كسر مبلغ جريم

 به غرف خودساز
 باشد. لذا شركت
كت سهامي نمايشگا
نكار غرفه سازي با
 آوري و تخريب در
 پاسخگويي و همك
گاه و دوران جمع آ

 ست.

ظر ستاد برگزاري مج
زي مي باشد. ضم
مايشگاهها اعالم خو
سين ناظر ستاد برگز

ازي در رور غرفه س
ري 000/000/1ز

 كننده عالوه بر ج

هت اخذ مجوز نهاي

اداري ذكر شده و
ل محوطه نمايشگاه

اداري، مجوز ج حل
ي از اين امر بعهده

ت تخلف از مقررات

نها و محوطه نمايشگ
شركت سهامي نمايش
چگونگي استفاده
مل با مهندسين ناظر

ز انجام كار ضمن

 پوشش نمايشگاه
شگاههاي قبلي مي
سالنها از سوي شرك
ازي و مهندس پيما
آ غرفه سازي و جمع

ايشان ملزم به  ناظر
ز، برگزاري نمايشگ

امي اسمحل غرفه الز
كرات مهندسين ناظ
ه پيمانكار غرفه سا
ي شركت سهامي نم
د شده توسط مهندس
دم مراجعه پيمانكار
 به ازاي هر روز
هيز نمايد و شركت

ي مدارك الزم جه

حل افقط با طي مرا
ت مي گيرد به داخل
ك الزم و طي مراح
يت و خسارات ناشي

داول تعيين خسارات
  ارتفاع مجاز

جوشكاري در سالن 
 دستورالعمل برق ش
ت دستورالعمل چ
ويي و همكاري كا

خاطي و ممانعت ا
  ي باشد.

 و فضاي باز تحت
خليه از سوي نمايش
مان مقدور تحويل س
ده پيمانكار غرفه سا
طول مدت اجراي غ
فه سازي و مهندس
احل ساخت و ساز
م ساخت و ساز در م
كاري و رعايت تذك
و عواقب آن بعهده
راحي و غرفه آرائي
ط در تاريخهاي ياد
 شد. در صورت عد
جريمه دير كرد (
ت پيش ساخته تجه

 

ئه هر كدام از بندها
 هد گرفت.

يزات غرفه سازي ف
رگزاركننده صورت
پس از ارائه مدارك
ي است كليه مسئولي

عالوه بر موارد جد 
عدم رعايت -
برشكاري و -
عدم رعايت -
عدم رعايت -
عدم پاسخگو -

ند تعطيلي غرفه خ
/شركت كننده ميي

مان تحويل سالنها
ي نمايشگاهها و تخ
ي غرفه بر اساس زما
حضور مستمر نمايند
د اطالع رساني در ط
شركت پيمانكار غرف
مام طول مدت مرا
ي منتخب در هنگام
ر صورت عدم همك
اشد و مسئوليت و
اري به مديديت طر
طرحهاي اجرائي فقط
اري صادر خواهد

م به پرداخت جر
 شركت را بصورت

ته نيز خواهد  بود.
ر صورت عدم ارائه
 وجه صورت نخواه
رود وسايل و تجهي
 ستاد برگزاري و بر
فند براي هر غرفه پ
 خواهد آمد. بديهي

  

    

 



مشمول بن       
سازي

 ز
سهامي
سازي

 ح
استند
 ش

در تم
سازي

 د
مي با
زبرگ
 ط

برگز
ملزم
غرفه
ساخت
 د

هيچ
 و

ناظر
موظف
بعمل

  
  
  
  
  
  
  
  
 



ش هاي غير 
 بدينوسيله 
گردد. كليه 
 موارد غير 

نجر به كه م

 با حداقل 

ميلي متر  1

ي و انجام روش
 اينگونه موارد
رح زيراعالم ميگ
ن فني از اجراي
يت موارد زيرك

يست سكوريت

10قل ضخامت 

شيشه هاي ايمني
گيري از انجام
ساخت غرف بشر
 نموده و ناظران
شي از عدم رعا

  اشد.
  مي مي باشد.

  ت باشند.
  ريت باشند.

ي شوند مي بايس

با حداق ت باشد

  ي باشد.

دم استفاده از ش
ستاي لزوم جلوگ

شه در سيز شده ا
لعمل ذيل عمل
يت و عواقب ناش
غرفه سازي مي با
دث احتمالي الزا

 بايست سكوريت
مي بايست سكو

 غرفه استفاده مي

 بايست سكوريت

  اشد.
 و مورد تاييد مي

  

  
  
 

  آرايي رفه

ف و همچنين عد
در راس يگردد،

ص نحوه استفاد
ا رر اساس دستو

و مسئولي د نمود
هده پيمانكاران غ
 خطرات و حواد
انتيمتر باشد مي
م سانتيمتر باشد،

ضاهاي داخلي غ

مينتيمتر باشد

و قابل اطمينان با
جاي شيشه ارجح

غر وت طراحي

ر ساخت غرف
جاد خطرات مي
 آرائي در خصو
بر هد مي باشند،

جلوگيري خواهند
ي خواهد شد بعه
لوگيري از بروز

سا 70ها بيش از
70در  70گتر از

و جدا كننده فض

سان 220رگتر از

 بايست محكم و
لي كربنات به ج

رات مديريت

فاده از شيشه در
ه حوادث و ايج
 طراحي و غرفه
ي موظف و متعه
 دستور العمل ج
ليات غرفه سازي
مني به جهت جل

كه يك ضلع آن 
 نمايش كه بزرگ
ي كه براي نما و

  اشند.
ك طول آن بزر

غرفه مي نه هاي
گالس و ورق پل

 قوانين و مقرر

رواج استفجه به 
ارد كه منجر به

العمل مديريتر
كاران غرفه سازي
ارد و برخالف 
ت از اجراي عملي
فاده از شيشه ايم
ك مي شيشه هايي

هاي ويترين شه
مي شيشه هايي

ميلي متر با 8ت 
شه هايي كه يك

  
صال شيشه به بدن
فاده از پلكسي گ

  

    

 

متمم
  

با توج
استاندا
ردستو

پيمانكا
استاندا
ممانعت

استف-1
تما-2
شيش-3
تما-4

ضخامت
شيش-5

باشند.
اتص -6
استف-7
  
 
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
-/--  13  

غرفه سازي 

  

داول 
كننده 

ت ضمن 
غ) از 

--/--به تاريخ 
نكار / مسئول غر

لي (براساس جد
ستاد نزد برگزارك
 تخلف و خسارت
خشي يا كل مبلغ

  زاري
   و امضاء

به ----------
پيمانك --------

خسارتهاي احتمال
س فني ن و بخش

درصورت بروز
بخ رت يا تخلف،

ستاد برگز       
محل مهر      

------------
-----------

ريز تخلفات و خ
ا.ايران المللي ج.

خواهد شد. دترد
 (بنا به نوع خسار

                    
                   

  

  
  
 

--عهده بانك
---------انم

 تا هنگام اعالم ر
مايشگاههاي بين

ك عينا مسترت چ
ي مبلغ مربوطه (

                    
                   

 . مي باشد

ع ----------
ل از آقاي / خا

  ت گرديد.

ه بصورت اماني
هامي نمشركت س

خلف و خسارت
مانكار غرفه ساز

                   
                    

 چك الزامي

-------ماره
ريا---------

دريافت -------

ك بانكي سپرده
ترچه) از سوي ش

ت عدم بروز تخر
ركت كننده / پيم

  د خواهد شد.
                   
                    

هنگام تحويل

ك بانكي به شم
------------
-----------

   مهم
ضيح است كه چك

اين دفتر 5و  2،3
واهد بود، درصور
 و اعالم به مشارك
 و ما بقي استرداد
                    
             

ئه اين رسيد ه

  

    

 

  
  

احترامأ چك
---به مبلغ 
---شركت 

يادآوري
توضالزم به 

4،صفحات 
محفوظ خو
صورتجلسه
سپرده كسر
              

  
توجه: ارائ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



گاههاي 
لف و 
كننده/ 

د خواهد 

  آوري،

 مبلغ توسط 

 اهد شد.

ت سهامي نمايشگ
ت عدم بروز تخل
م به مشاركت ك
 و مابقي استرداد

   ميباشند.

م كار، جمع آ
  راژ غرفه

 ل
 به حجم كار

دريافت خوا وشا
ي از سوي شركت
د بود، در صورت
ورتجلسه و اعال
) از سپرده كسر

ه نقدي معاف

ن حسن انجام
ع بر اساس متر

 ريال 4

ريا 0/000/50
رح و با توجه

رت اطالعات كو
سارتهاي احتمالي
ه محفوظ خواهد

صو سارت ضمن
خشي يا كل مبلغ)

داخت سپرده

  

  
  
 

ك بانكي) تضمين
رت از هر نوع

  
  

 ريال 0/30

000/000/40غ
00ه باال مبلغ

س از ارائه طر

گروه تجاروجه
يز تخلفات و خس
نزد برگزاركننده
روز تخلف و خس
ت يا تخلف، بخ

ه سازان از پرد

 

 بصورت چك
د نمودن خسار

000/00 مبلغ
متر مربع مبلغ

متر مربع به 40
متر مربع پس 40

  گرديد.

چك بانكي) در و
ا هنگام اعالم ري
 ستاد برگزاري نز
شد. در صورت بر
بنا به نوع خسارت

رفرمايي غرفه

سپرده نقدي (
عدم وارد

متر مربع 100
م 200متر تا  1
00تا متر  200 

00ي باالتر از
تعيين خواهد

 نقدي غرفه ( چ
بصورت اماني تا
ن و يا بخش فني
مسترد خواهد ش
ي مبلغ مربوطه (

جمن صنفي كا

مبالغ سپ

0متراژ غرفه تا 
00متراژ غرفه 

متراژ غرغه ار 
جهت متراژهاي
رگزاركننده ت

ه چكهاي سپرده
سپرده بك بانكي 

المللي ج.ا.ايران
رت چك عينا م
نكار غرفه سازي

 

 توجه:

اعضاي انجم

  

    

 

  
  

 م
 م
 م
 ج

بر

 
 كليه
 چك

بين ا
خسا
پيمان
شد.

  
  
  
  
 

  
  

  
  

  
  


