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 شماره غرفه : نام سالن :  عنوان نمایشگاه : 

 شماره تماس غرفه دار :  متراژ غرفه : نام شرکت / غرفه :

 :   کد اقتصادی شناسه ملی : شرکت غرفه ساز :

 کد پستی : آدرس : 

 یک طبقه                   دو طبقه  دکور سازی به صورت کامل                    کف سازی   شماره تماس :
 

 خودسازشرایط و مقررات اجرای غرفه  

 .  در هنگام اخذ مجوز  غرفه ساخته شدهکامل جهت ضمانت و تعهد تخریب و تخلیه  ریال 000/000/05/-چک یا سفته به مبلغ ارائه یک فقره  -1

 .خواهد بود  شرکت غرفه سازپرداخت هرگونه خسارت احتمالی به مایملک شرکت نمایشگاههای بین المللی فارس بعهده  -2

 ذیصالح می باشد .  بعهده شرکت غرفه ساز کامالًپرداخت هزینه صدور مجوز غرفه سازی ،  -3

بدیهی است در    کلیه قطعات غرفه بایستی بیرون از سالن به صورت کامل آماده گردد . باشد .جوشکاری و رنگ آمیزی در سالن های نمایشگاهی ممنوع می  ،هرگونه برشکاری  -4

 می باشد .  شرکت غرفه سازصورت مشاهده عدم رعایت مورد مذکور از ادامه کار غرفه سازی جلوگیری خواهد شد و کلیه عواقب و خسارت های احتمالی بعهده  

د وسیله نقلیه بر روی موکت  سنگین به داخل سالنهای نمایشگاهی صرفاً در محل های تعبیه امکان پذیر خواهد بود . در صورت وروورود هرگونه وسیله نقلیه اعم از سبک و   -5

 . مشمول جریمه خواهند شد  شرکت غرفه سازغرفه دار و سالن ، اصلی  

 شرکت غرفه ساز خواهد بود .ازمان پسماند شهرداری شیراز بعهده پس از اختتامیه نمایشگاه به مکان های مورد تائید س ، حمل ضایعات حاصل از تخریب غرفه  -6

جهت تخریب ، جمع آوری و تخلیه غرفه ساخته  نمایشگاه و مهلت مجاز    افتتاحیه  صبح روز  8ساعت  اتمام عملیات غرفه سازی به صورت کامل  مهلت مجاز جهت   -7

 نمایشگاه می باشد . ساعت پس از اختتامیه 24شده به صورت کامل 

 ریال می باشد .  10/ 000/000/-جریمه عدم اتمام عملیات غرفه سازی در زمان مقرر مبلغ  -8

   ریال می باشد . 5/ 000/000/-مبلغ جریمه هر روز تاخیر در تخریب و تخلیه کامل غرفه ساخته شده  -9

ه شده تامین  رائ توسط واحد اجرایی ، مبلغ مذکور از محل ضمانت اعدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده تخلف محسوب می گردد که پس از تعیین برآورد خسارت یا جریمه   -10

 خواهد شد و غرفه دار یا مجری غرفه سازی حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت .

 جهت صدور مجوز ساخت غرفه خودساز ارائه مدارک ذیل الزامی است : -11

 متر می باشد .  3 متعارف ف سازیکارتفاع مجاز غرفه سازی از روی .   نسخه رنگی 3A  (2  )یا  4Aدر اندازه   100/1پالن اندازه گیری طرح با مقیاس  -

 . ندارند ت کامل به صوریک از اضالع غرفه را  چغرفه هایی که در جزیره واقع میشوند حق مسدود نمودن هینسخه رنگی 4A   (2   . )پرسپکتیو طرح در اندازه  -

و مقررات ملی ساختمان ایران و ضوابط فنی و اصول ایمنی ، تمامی موارد را پذیرفته  ...................... ضمن مطالعه تمامی قوانین و شرایط مشروحه فوق الذکر  ....................اینجانب ........... 

 . را بر عهده میگیرممسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح در امر غرفه سازی همچنین  و رعایت می نمایم .

 و امضاء :  مهر                                                                                                                                                                          

 

 ، صدور مجوز پس از اخذ هزینه بالمانع است .توسط متقاضی مدارک و همچنین پذیرش کلیه قوانین و مقررات فوق الذکر با توجه به ارائه واحد محترم حسابداری ،  

 توضیحات :

 اجرایی معاون            مسئول سالنها                                                                                                                                                               

 

.......................... ریال  ز معادل .............و همچنین هزینه صدور مجوز اجرای غرفه خودسا  1متقاضی فوق الذکر ضمانت مشروحه در ماده واحد محترم انتظامات ،  / مسئول محترم سالنها 

                                              مهر و امضاء امور مالی                                                                                                                                         پرداخت نموده است .                                                                 واحدرا به این 

 

 : قرمز   شرکت غرفه ساز   /نسخه غرفه دار             سالنها : زرد نسخه مسئول               نسخه حسابداری : سفید         

 ............................................... شماره :

 ................................................ تاریخ :


