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 ISF.EV.F 09.00:           شماره سند 

   14/02/1392:              تاريخ بازنگري 

  2از     1صفحه  

مواردي را جهت برگزاري هر "Carpex) (صادراتي فرش دستباف 

  . باشد واگذاري مي  شهرستان، آماده

  داران در بـدو ورود بـه نمايشـگاه و قبـل از تحويـل و چيـدمان غرفـه، نسـبت بـه مراجعـه بـه دفتـر مسـئول سـالن و تكميـل                

  .در صورت غرفه سازي شبانه روزي هماهنگي با مسئول سالن الزامي است
 ي شركت يا پيمانكار معرف نيو همچن شگاهينما يقبل از برگزارروز 

  .گردد به مهر نظام مهندسي ممهورز بايد نيفرم مربوطه همچنين 

شـرح   اين به شانيتماس ا اطالعات.دييتماس حاصل نما

 )ارسال طرح غرفه سازي جهت

  **برش كاري چوب و جوش كاري فلزات در سالن هاي نمايشگاه ممنوع مي باشد

  **شب 10صبح الي 

قبل از شروع بازديد از  نمايشگاه در محل حاضر و تا پايان وقت نمايشگاه 

ــي  ــپ مـ ــردد و پلمـ ــاعت   30گـ ــل از سـ ــه قبـ   دقيقـ

ــردد ــذا . گـ ــهلـ ــئولين غرفـ ــور مسـ ــاعت حضـ ــا در سـ   هـ

مديران و كارمندان حاضر در (ناغرفه دار ضمنا ورود اطالعات

  .بوده وكارت غرفه داري جهت ورود فاقد ارزش مي باشد

  .صرفا جهت ورود يك دستگاه خودرو  مي باشد
از اموال شخصـي از قبيـل   و همچنين حفاظت و مراقبت  .دار خواهد بود

جداخودداري هادر طول برگزاري نمايشگاه برعهده خود افراد بوده و از قرار دادن آن ها در كانتر

  .باشندهاي خود و موضوع نمايشگاه است، نمي

  . باشند صوتي درحد غرفه خود مي

ــد       ــبي را ندارنــ ــواد چســ ــه مــ ــتفاده از هرگونــ ــا اســ ــگاه بــ ــوار نمايشــ ــه ديــ ــالوگ بــ ــتر و كاتــ ــباندن پوســ ــق چســ   حــ

ز در داخل غرفه اكيدا ممنوع اسـت   هيتر،سيگار، گاز پيك نيك ،شمع و چراغ و ابزار هاي آتش افرو

ـ       اي خـــودداري و يـــا  هكـــه پرســـنل خـــدمات از نظافـــت غرفــ

  )به استثناء غرفه هايي كه غرفه سازي داشته اند
  گــردد الزم اســت قبــل از زمــان مــذكور نســبت      

الزم پيرامون آن ها قبال از طريق تنظيم فرم هاي  حفاظت غرفه ها در فضاي باز بيرون از سالن ها به عهده خود غرفه داران مي باشد مگر اينكه هماهنگي هاي

........................................................  

                                                     

  استان اصفهان

  فرم شرايط و مقررات اجرايي
Carpex (صادراتي فرش دستباف -بيست و يكمين نمايشگاه تخصصي 

   97آذرماه  25تا20

 Carpex) (صادراتي فرش دستباف - بيست و يكمين نمايشگاه تخصصي 

صادراتي فرش دستباف - بيست و يكمين نمايشگاه تخصصي  "شما در  ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور

  :گردد  تر اين نمايشگاه و همكاري متقابل ذيال عنوان و تاكيد مي

شهرستان، آماده  ها، واقع در پل  نمايشگاه  در محل برگزاري  308:ساعت در

داران در بـدو ورود بـه نمايشـگاه و قبـل از تحويـل و چيـدمان غرفـه، نسـبت بـه مراجعـه بـه دفتـر مسـئول سـالن و تكميـل                

در صورت غرفه سازي شبانه روزي هماهنگي با مسئول سالن الزامي است

روز 20دارند، خواهشمند است نسبت به ارائه و ارسال طرح مورد نظر حداقل  يبه غرفه ساز

همچنين و  دهيساختمان رس ينظام مهندسسازمان  كارشناس   دييبه تا ديبا يشنهاديذكر است طرح پ

تماس حاصل نما زاده وسفي يآقا ييبا كارشناس امور اجرا ست

جهت(mes@isfahanfair.com :ايميل - 09134211969 :تلفن همراه 

برش كاري چوب و جوش كاري فلزات در سالن هاي نمايشگاه ممنوع مي باشد اتيهرگونه عمل ستا ي

صبح الي 10از نمايشگاه ساعت بازديد  97آذر ماه 23و 22بازديد متخصصين روز **

قبل از شروع بازديد از  نمايشگاه در محل حاضر و تا پايان وقت نمايشگاه  دقيقه 30مسئولين غرفه موظفند  و مي باشد 0022:تا 51

  . و خروج بازديدكنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند

ــالن    ــگاه، درب سـ ــار نمايشـ ــاعات كـ ــام سـ ــد از اتمـ ــط   بعـ ــا توسـ ــگاه هـ ــئولين نمايشـ ــي  مسـ ــپ مـ پلمـ

ــالن   ــگاه درب سـ ــئولين نمايشـ ــور مسـ ــا حضـ ــگاه بـ ــروع نمايشـ ــي  شـ ــپ مـ ــك پلمـ ــا فـ ــردد هـ گـ

  .باشدها نمي يتي متوجه شركت نمايشگاهگونه مسئول

ضمنا ورود اطالعات.داران در ساعات كار و زمان ورود به نمايشگاه الزامي استنصب كارت شناسايي ارايه شده مخصوص غرفه

  . مي باشدالزامي  نمايشگاه قبل از برگزاري نمايشگاه در سامانه ثبت نام

   .ميمعذور يكارت غرفه دار لياز تحو

بوده وكارت غرفه داري جهت ورود فاقد ارزش مي باشد امكان پذير كارت پاركينگ ورود به پاركينگ نمايشگاه صرفا ًبا

صرفا جهت ورود يك دستگاه خودرو  مي باشد تعلق مي گيرد و اين كارت پاركينگ كارت
دار خواهد بودها در ساعات بازديد و روز ورود و خروج كاال به عهده غرفه

در طول برگزاري نمايشگاه برعهده خود افراد بوده و از قرار دادن آن ها در كانتر..دستي وتاپ ،تبلت ،تلفن همراه ،وجه نقد ،اسناد و مدارك ،كيف 

هاي خود و موضوع نمايشگاه است، نمي داران مجاز به ارايه كاال و خدماتي كه خارج از چهارچوب فعاليت

  . باشدمي متر 3
صوتي درحد غرفه خود مي رعايت صداي وسيله  نمايند ملزم به بصري استفاده مي

ــد       ــبي را ندارنــ ــواد چســ ــه مــ ــتفاده از هرگونــ ــا اســ ــگاه بــ ــوار نمايشــ ــه ديــ ــالوگ بــ ــتر و كاتــ ــباندن پوســ ــق چســ حــ

 . باشند مي وارد شده در صورت مشاهده ملزم به پرداخت خسارت

هيتر،سيگار، گاز پيك نيك ،شمع و چراغ و ابزار هاي آتش افرو: نگهداري و استفاده از وسايل قابل اشتعال از قبيل 

  .باشداستعمال دخانيات در محيط نمايشگاه اكيدا ممنوع مي
ـ     و در صـــورتينمايشـــگاه هـــر روز برعهـــده برگزاركننـــده بـــوده      كـــه پرســـنل خـــدمات از نظافـــت غرفــ

به استثناء غرفه هايي كه غرفه سازي داشته اند( .را فورا با ذكر تاريخ به مسئول سالن اعالم دارند
گــردد الزم اســت قبــل از زمــان مــذكور نســبت      هــا قطــع مــي   بعــد از ســاعت مقــرر در پايــان هــر روز بــرق ســالن      

  .وسايل برقي مورد استفاده در غرفه اقدام نماييد

حفاظت غرفه ها در فضاي باز بيرون از سالن ها به عهده خود غرفه داران مي باشد مگر اينكه هماهنگي هاي

  .صورت گرفته باشد

  .ندمحيط نمايشگاه شود پرهيز نماي غرفه داران بايد از انجام هر عملي كه موجب بي نظمي در

  
  تاريخ- امضا-مهر شركت -نام و نام خانوادگي 

.............................................................................................................................................................................................

  

 ***********اين قسمت تكميل گردد**********

  

 

                                                     
  

  

استان اصفهان المللي هاي بين شركت نمايشگاه

  امور اجرايي 

بيست و يكمين نمايشگاه تخصصي   : مشاركت كننده محترم

 

 باسالم و احترام

ضمن عرض خير مقدم و تشكر از حضور

تر اين نمايشگاه و همكاري متقابل ذيال عنوان و تاكيد ميچه بهتر و منظم

در 97 آذر ماه 19خها از تاريغرفه -1

داران در بـدو ورود بـه نمايشـگاه و قبـل از تحويـل و چيـدمان غرفـه، نسـبت بـه مراجعـه بـه دفتـر مسـئول سـالن و تكميـل                غرفه -2

در صورت غرفه سازي شبانه روزي هماهنگي با مسئول سالن الزامي است .هاي تحويل غرفه اقدام نمايند مفر 

به غرفه ساز ليكه تما ياز مشاركت كنندگان -3 

ذكر است طرح پ انيشا. ندياقدام نما  يغرفه ساز

ستيبايم حو ارسال طر يهماهنگ جهت

تلفن همراه  -03136303840:تلفكس :مي باشد

يهيبد**

**

005:ساعتساعت بازديد از نمايشگاه از  -4
و خروج بازديدكنندگان در محل غرفه خود حضور داشته باشند

ــالن    -5 ــگاه، درب سـ ــار نمايشـ ــاعات كـ ــام سـ ــد از اتمـ بعـ

ــالن    ــگاه درب سـ ــئولين نمايشـ ــور مسـ ــا حضـ ــگاه بـ ــروع نمايشـ شـ

گونه مسئول صورت هيچ  مقرر الزامي است، در غير اين 

نصب كارت شناسايي ارايه شده مخصوص غرفه -6

قبل از برگزاري نمايشگاه در سامانه ثبت نام )غرفه

از تحو غرفه دارن در صورت عدم درج اطالعات

ورود به پاركينگ نمايشگاه صرفا ًبا -7

كارت عدد يك )مشاركت كننده(شركتبه هر 
ها در ساعات بازديد و روز ورود و خروج كاال به عهده غرفهمسئوليت حفظ و حراست از اموال غرفه -8

تاپ ،تبلت ،تلفن همراه ،وجه نقد ،اسناد و مدارك ،كيف  دوربين ،لپ

  .به عمل آوريد

داران مجاز به ارايه كاال و خدماتي كه خارج از چهارچوب فعاليتغرفه -9

5/3سازي  حداكثر ارتفاع مجاز غرفه -10
بصري استفاده مي  و  سمعي  كه از وسايل  دارانيغرفه -11

ــه-12 ــد      داران  غرفــ ــبي را ندارنــ ــواد چســ ــه مــ ــتفاده از هرگونــ ــا اســ ــگاه بــ ــوار نمايشــ ــه ديــ ــالوگ بــ ــتر و كاتــ ــباندن پوســ ــق چســ حــ

در صورت مشاهده ملزم به پرداخت خسارت 

نگهداري و استفاده از وسايل قابل اشتعال از قبيل  -13 

استعمال دخانيات در محيط نمايشگاه اكيدا ممنوع مي همچنين
نمايشـــگاه هـــر روز برعهـــده برگزاركننـــده بـــوده      نظافـــت -14

را فورا با ذكر تاريخ به مسئول سالن اعالم دارندانگاري نمودند مراتب سهل 

بعــد از ســاعت مقــرر در پايــان هــر روز بــرق ســالن      بــا عنايــت بــه اينكــه     -15

وسايل برقي مورد استفاده در غرفه اقدام نماييد  به خاموش نمودن كليه 

حفاظت غرفه ها در فضاي باز بيرون از سالن ها به عهده خود غرفه داران مي باشد مگر اينكه هماهنگي هاي-16

صورت گرفته باشد)حفاظت فيزيكي نمايشگاه (حراستي 

غرفه داران بايد از انجام هر عملي كه موجب بي نظمي در-17

  

 
 
  

  

  

...........................................................................................................................................
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بـه   نيـاز  در صورت مشاركت كنندگان    و مي باشد  به

همچنين خـواهران موظفنـد   . باشندمستقر در نمايشگاه مي المي و همكاري با مامورين ذيربط

اهري در انظار عمومي و از زيورآالت و آرايش ظ ها تا مچ، عدم استفاده

كـراوات در نمايشـگاه خـودداري     ت نمايند و بـرادران از اسـتفاده   

  .مجازمي باشدومتال 
آوري كاالهاي خود درشب همان روز امكان پذير است وشركت كنندگان مجاز به تخليه و جمع 

  .در صورت عدم حضور در ساعت اعالم شده صبح شركت نمايشگاه ها هيچ گونه مسئوليتي را در اين خصوص به عهده نمي گيرد

و بوده  ديكه در معرض د يبه نحو مي باشند   خود سازه ي

ضمنا ً غرفه داراني كه از دكور نمايشگاهي استفاده مي نمايند ملزم به نصب كليد محافظ جان در غرفه هاي 

نمايشگاه به غرفه خودداري بعمل خواهد آمد و مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از عدم نصب اين كليد به عهده غرفه دارن 

نه غرفه،اتصال عدم اتصال سيم برق به بد(كليه مشاركت كنندگاني كه از اسپيس فريم يا ساير سازه هاي فلزي استفاده مي نمايند الزم است نسبت به رعايت اصول ايمني

  ضمناً در صورت عدم رعايت اصول ايمني مسئوليت حوادث ناشي از آن به عهده غرفه دار خواهدبود

  .يمه خواهند شد

توسـط   شگاهينما يبرپائ نيدر ح ...............)قرعه كشي ،سمينار ، همايش  و 

  .حوادث ايجاد شده ناشي ازاين تجهيزات بعهده غرفه دار مي باشد 

جهـت   )نماينـده آن  يـا  (وريـيس اجرايـي   همچنـين  و  ،شركت تعاوني نمايشـگاه 

ــع       ــه جمـــ ــبت بـــ ــده نســـ ــالم شـــ ــان اعـــ ــگاه و در زمـــ ــام نمايشـــ ــد از اتمـــ ــازان بعـــ ــه  ســـ ــه و تخليـــ   آوري غرفـــ

   .آوري غرفه اقدام و هرگونه اعتراض در اين خصوص پذيرفته نميشود

روز قبل شروع نمايشگاه درخواسـت خـود در ايـن زمينـه را بـه صـورت مكتـوب بـه         

(  

 .سالنها انجام شود

  .الزم است كدملي مديرعامل شركت به مسئول مربوطه ارائه گردد

همچنين به همراه داشتن گواهينامه مذكور در ايام نمايشگاه .ي باشند

اين نمايشگاه علي الخصوص جامعه معلولين و جانبازان ، در طرح غرفه سازي خود پيش بيني اجراي 

رفته شده است  در صورت نياز به روشنايي بيشتر فقط با  هماهنگي واحد برق 

  سروش صيدال پور                                                                 

    رييس اجرايي                                                                 

          

                                                                                                                           

  . فرمائيد اقدام   031-36303840فاكس   

  .مي باشد معذورفه 

 

  

  ISF.EV.F 09.00           :شماره سند 

 14/02/1392:              تاريخ بازنگري 

 2از     2صفحه  

با آگـاهي بـه                             االختيار شركت                                                            

    .اشداينجانب مي ببه عهده  مسئوليت رعايت مفاد اين شرايط و مقررات 

   تاريخ -مهر شركت- امضاء

***********  

بهقرو حوادث غير مت ريال تحت پوشش بيمه آتش سوزي250.000.000

  .فرمايند به نمايندگي هاي بيمه ايران مراجعه مي توانند

المي و همكاري با مامورين ذيربطداران در طول زمان برگزاري نمايشگاه ملزم به رعايت موازين و شئونات اس

ها تا مچ، عدم استفاده و دست  جز قرص صورت بدن به  پوشاندن تمام(ل مانتو و مقنعه 

ت نمايند و بـرادران از اسـتفاده   را به طور كامل در طول ساعات برگزاري نمايشگاه رعاي

  .دداران مجاز به ورود كاال در طول زمان برگزاري نخواهند بو

ومتال  LEDي پرژكتورها وات در غرفه هاي نمايشگاه ممنوع بوده وصرفاً
همان روز امكان پذير است وشركت كنندگان مجاز به تخليه و جمع 20:00حداكثر تا ساعت  و  مي باشد 97 آذرماه 26

در صورت عدم حضور در ساعت اعالم شده صبح شركت نمايشگاه ها هيچ گونه مسئوليتي را در اين خصوص به عهده نمي گيرد

يپالك بر رو كي، موظف به نصب  استفاده مي نمايند )غرفه سازي(ساخته

ضمنا ً غرفه داراني كه از دكور نمايشگاهي استفاده مي نمايند ملزم به نصب كليد محافظ جان در غرفه هاي .باشد صورت كامالً واضح

نمايشگاه به غرفه خودداري بعمل خواهد آمد و مسئوليت هرگونه حوادث ناشي از عدم نصب اين كليد به عهده غرفه دارن يل برق خود مي باشند و در صورت عدم نصب از تحو

كليه مشاركت كنندگاني كه از اسپيس فريم يا ساير سازه هاي فلزي استفاده مي نمايند الزم است نسبت به رعايت اصول ايمني

ضمناً در صورت عدم رعايت اصول ايمني مسئوليت حوادث ناشي از آن به عهده غرفه دار خواهدبود.در غرفه هاي خود اقدام نمايند

يمه خواهند شدغرفه داران در صورت عدم رعايت حريم راهروهاي نمايشگاه درزمان برگزاري نمايشگاه مشمول به پرداخت جر

قرعه كشي ،سمينار ، همايش  و (جنبي  ي ي و برگزاري هرگونه برنامهغاتيتبل يو شعارها يداريو شن

  .امكان پذير خواهد بودو هماهنگي الزم با امور اجرايي 

  .تحويل غرفه درنمايشگاه حاضر باشند درساعت اوليهموظفند  
حوادث ايجاد شده ناشي ازاين تجهيزات بعهده غرفه دار مي باشد  وداخل غرفه در زمان برگزاري نمايشگاه وسايل و تجهيزات مدني وكيفري 

،شركت تعاوني نمايشـگاه ستاد برگزاريفرم خروج كاال و تاييد تسويه حساب توسط كارشناس 

ــع       ــه جمـــ ــبت بـــ ــده نســـ ــالم شـــ ــان اعـــ ــگاه و در زمـــ ــام نمايشـــ ــد از اتمـــ ــازان بعـــ ســـ

آوري غرفه اقدام و هرگونه اعتراض در اين خصوص پذيرفته نميشودرأساً نسبت به دستور جمعرييس اجرايي 

روز قبل شروع نمايشگاه درخواسـت خـود در ايـن زمينـه را بـه صـورت مكتـوب بـه          10فاز در ايام نمايشگاه را دارند بايد  3از برق مشاركت كنندگاني كه درخواست استفاده 

)فاز به عهده اين شركت نمي باشد 3در غير اين صورت مسئوليت عدم واگذاري برق 

سالنها انجام شود يمنينظر مسئول ا يد بابا در غرفه ها اال و محصوالتك دمان

الزم است كدملي مديرعامل شركت به مسئول مربوطه ارائه گردددريافت  سرويس اينترنت در زمان برگزاري نمايشگاه ها 

ي باشندمموظف به  ارائه گواهينامه استاندارد اجباري خود در هنگام ثبت نام در سايت اين شركت 

اين نمايشگاه علي الخصوص جامعه معلولين و جانبازان ، در طرح غرفه سازي خود پيش بيني اجراي  كليه مشاركت كنندگان موظفند براي تسهيل حضور و بازديد كليه اقشار بازديد كننده از

  .*رمپ مناسب با شيب كوتاه در ورودي فضاي تحت اختيار خود را داشته باشند

رفته شده است  در صورت نياز به روشنايي بيشتر فقط با  هماهنگي واحد برق عدد پرژكتوردرنظر گ1متر 12فقط توسط واحد برق شركت نمايشگاهها انجام ميشودكه هر

                                                                                               

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                   

  

فاكس   به اين شركت از طريق شماره  آن نسبت به ارسال،فرم  برگ 2 خواهشمند است  پس از تكميل قسمت مشخص شده در

تحويل غرفه  روز در ايي و از تحويل دادن غرفه ها ز برگزاري نمايشگاه، امور اجر

  فرم شرايط و مقررات اجرايي
 Carpex) (صادراتي فرش دستباف -بيست و يكمين نمايشگاه تخصصي 

 97آذر ماه  25تا  20

االختيار شركت                                                            نماينده تام/ مديرعامل        

مسئوليت رعايت مفاد اين شرايط و مقررات امضا نموده و  اين فرم را، )

***********اين قسمت تكميل گردد**********

  

000.000.نمايشگاه  تا سقف  غرفه هاي -18

مي توانندافزايش پوشش بيمه غرفه هاي خود 

داران در طول زمان برگزاري نمايشگاه ملزم به رعايت موازين و شئونات اسغرفه -19

ل مانتو و مقنعه اسالمي شام حجاب كامل 

را به طور كامل در طول ساعات برگزاري نمايشگاه رعاي) چسبان نبودن پوشش و مانتوكوتاه و 

  .نمايند

داران مجاز به ورود كاال در طول زمان برگزاري نخواهند بوغرفه -20

وات در غرفه هاي نمايشگاه ممنوع بوده وصرفاً 500قلمي هاي استفاده ازپرژكتور -21
6روز8:30ساعت خروج كاال و تخليه صرفاً  -22

در صورت عدم حضور در ساعت اعالم شده صبح شركت نمايشگاه ها هيچ گونه مسئوليتي را در اين خصوص به عهده نمي گيرد و آخر نمايشگاه نمي باشند

ساخته شيكه از دكور پ يمشاركت كنندگان-23

صورت كامالً واضحنام غرفه ، نام برند و شماره غرفه به  شامل 

خود مي باشند و در صورت عدم نصب از تحو

  .خواهد بود

كليه مشاركت كنندگاني كه از اسپيس فريم يا ساير سازه هاي فلزي استفاده مي نمايند الزم است نسبت به رعايت اصول ايمني -24

در غرفه هاي خود اقدام نمايند )سيم ارت و نصب كليد محافظ جان

غرفه داران در صورت عدم رعايت حريم راهروهاي نمايشگاه درزمان برگزاري نمايشگاه مشمول به پرداخت جر-25

و شن يدارياعم از د غاتيانجام هر گونه تبل-26

و هماهنگي الزم با امور اجرايي مشاركت كننده با ارائه مدارك و مستندات 

غرفه داراني كه اقالم جرثقيلي دارند-27
مدني وكيفري ايمني، هاي مسئوليتكليه -28

فرم خروج كاال و تاييد تسويه حساب توسط كارشناس  نمودن تكميل و ممهور -29

  .  كاالي غرفه الزامي استخروج كاالي 

ــورتي -30 ــه  در صـــ ــه غرفـــ ــع       كـــ ــه جمـــ ــبت بـــ ــده نســـ ــالم شـــ ــان اعـــ ــگاه و در زمـــ ــام نمايشـــ ــد از اتمـــ ــازان بعـــ ســـ

رييس اجرايي فضاي اشغال شده اقدام ننمايند،  

مشاركت كنندگاني كه درخواست استفاده -31

در غير اين صورت مسئوليت عدم واگذاري برق (مسئولين سالن ها تحويل نمايند

دمانيو چ نيترينصب هر گونه قفسه ، و -32

دريافت  سرويس اينترنت در زمان برگزاري نمايشگاه ها  جهت *  

موظف به  ارائه گواهينامه استاندارد اجباري خود در هنگام ثبت نام در سايت اين شركت  نمايشگاه مشاركت كنندگان در *

 *   .در غرفه الزامي مي باشد

كليه مشاركت كنندگان موظفند براي تسهيل حضور و بازديد كليه اقشار بازديد كننده از*    

رمپ مناسب با شيب كوتاه در ورودي فضاي تحت اختيار خود را داشته باشند

فقط توسط واحد برق شركت نمايشگاهها انجام ميشودكه هر) پرژكتور(نصب روشنايي *

  *.و پرداخت هزينه امكان پذير مي باشد

  

                                                                           

                                                                                                                             

                                                                                                                             
 

  

  

  

   

خواهشمند است  پس از تكميل قسمت مشخص شده در****

در صورت عدم ارسال اين فرم تا قبل از بر****

                                                     

 
هاي  نمايشگاهشركت 

 استان اصفهان المللي بين

 امور اجرايي

       اينجانب                                         

)برگ 2مندرج در(الذكرمطالب فوق




