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 رديف
شماره 

 بازنگري
 تاريخ بازنگري

صفحه 

 تغيير
 شرح تغييرات

ش.س 

 سند رييتغ

   2-6اضافه كردن بند  5 17/05/97 1 1

  )اضافه كردن آیتم وجه نقد( 4-6اصالح بند  5 17/05/97 1 2

  39-6اصالح بند  5 17/05/97 1 3

   23-6تا  12-6و  10-6و  9-6و  6-6اضافه كردن بندهای  6 17/05/97 1 4

  6-40اضافه كردن بند  9 17/05/97 1 5

  تفکیک فرم های درخواست غرفه، تعهدنامه و تأییدیه غرفه و درخواست انشعاب برق غرفه - 17/05/97 1 6

  W03-F04ایجاد جدول تعرفه خسارت و جریمه با كد  - 17/05/97 1 7

  یر جدول هزینه ها اضافه كردن و تغی 6و  5 29/07/98 2 8

    33-6تغییر بند  9 29/07/98 2 9

  4-6بدلیل ذكر شدن در بند  W03-01حذف تبصره یک از دستورالعمل  6 29/07/98 2 10

  بدلیل ذكر شدن در جدول هزینه های مجوز ساخت غرفه 9-6حذف بند  - 29/07/98 2 11

  خواست غرفه های خود سازدر (W03-F01)بازنگری و اصالح فرم  - 29/07/98 2 12

  خود ساز یتعهد نامه طرح غرفه ها (W03-F02)بازنگری و اصالح فرم  - 29/07/98 2 13

  درخواست انشعاب برق غرفه (W03-F03)بازنگری و اصالح فرم  - 29/07/98 2 14

  جدول تعرفه و خسارت نمایشگاه (W03-F04)بازنگری فرم  - 29/07/98 2 15
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 هدف -1

 نمایشاگاه هاای    مركاز  هاای نمایشاگاه   سالن شرایط ساخت غرفه درهدف از تهیه این دستورالعمل تشریح 

 م  باشد. الملل  كیشبین 

 کاربرد دامنه -2

 هاای  نمایشاگاه مركاز  هاای  برای تمام  متقاضیان  كه درخواسات سااخت غرفاه در ساالن    این دستورالعمل 

 .را دارند كاربرد داردكیش الملل  بین

 مراجع -3

3-1- ISO9001 

3-2- ISO10002 

3-3- ISO10004 

 و اصطالحات تعاريف -4

 .ندارد

 مسئوليت -5

 دستورالعمل بر عهده رئیس اداره امور نمایشگاه ها م  باشد.مسئولیت اجرای این  -5-1

 هاا  هاا و نمایشاگاه  مسئولیت نظاارت بار حسان اجارای ایان دساتورالعمل بار عهاده مادیر هماایش           -5-2

 باشد.م 

 روش اجرا -6

های خودساز جهت آغاز عملیات الملل  كیش محل غرفههای بینبرابر مقررات عموم  مركز نمایشگاه -6-1

تحویل بهره بردار W03-F01 براساس تکمیل فرم روز قبل از افتتاح نمایشگاه  5حداكثر ساخت و ساز غرف 

 م  گردد.

 و طراح  شركت یا فرد استخدام الزم است از متخصص، غیر افراد استفاده سوء از جلوگیری جهت -6-2

اخت مدارک مربوط به شرکت پيمانکار ساری نمایید. دخود بدون مجوز یا ساخت و ساز غرفه بندی دكور



 

 دستورالعمل غرفه سازی در نمایشگاه عنوان سند:
 

 02شماره بازنگري: 

 29/07/98تاريخ بازنگري:  W03كد سند: 
 

 وضعیت اعتبار سند 10از  5ه صفح

 

غرفه و پيمانکار برق طبق دستورالعمل جهت شناسايی و صدور مجوز کار بايد همراه پيمانکار بوده تا 

 مجوز کار صادر شود.

و تحویل محل غرفه جهت انجام عملیات  شده های غرفه ساز متعهد به حضور در موعد تعیینشركت -6-3

  باشند.م  W03-F02كد فرم با  و تکمیل فرم تعهدنامهسازی غرفه

و حسن ات وارده به تجهیزات ، خسارتنظیف و تخریب و تخلیه غرفه ،وجه نقد یاسپردن چک تضمین  -6-4

 باشد.های غرفه ساز الزام  م ركتریال جهت ساخت غرفه از طرف ش 200.000مترمربع  ازاء هره انجام كار ب

 با كد« نشعاب برق درخواست ا»در قالب فرم استفاده از انشعاب برق منوط به ارائه درخواست كتب    -6-5

بایست  توسط متقاض  در وجه م كه  ،ن شدههای مربوطه برابر تعرفه تعییو پرداخت هزینه W03-F03 فرم

 پرداخت گردد. شرکت سرمايه گذاري و توسعه کيش

جهت اخذ مجوز غرفه سازی نسبت به پرداخت هزینه مربوطه در وجه  بایدهای غرفه ساز م شركت -6-6

 اقدام نمایند.  (0101154750)بانک تجارت شماره حساب  و توسعه کيشگذاري شرکت سرمايه

 باشد.()ارائه اصل فیش الزام  م 

 جمع کل )ریال( برق مجوز ساخت شرح هزینه ردیف

 5.250.000 3.000.000 2.250.000 متر 24هزینه ساخت غرفه تا  1

 5.550.000 3.000.000 2.550.000 متر 36تا  25هزینه ساخت غرف  2

 6.750.000 3.000.000 3.750.000 متر 50تا  37هزینه ساخت غرف  3

 7.050.000 3.000.000 4.050.000 متر 100تا   51هزینه ساخت غرف  4

 8.250.000 3.000.000 5.250.000 متر 150تا  101هزینه ساخت غرف  5

 9.750.000 3.000.000 6.750.000 متر 200تا 151هزینه ساخت غرف  6

 10.500.000 3.000.000 7.500.000 متر 300تا  201نه ساخت غرف هزی 7

 12.500.000 3.000.000 9.500.000 متر 400تا  301هزینه ساخت غرف  8

 17.500.000 6.000.000 11.500.00 متر 500تا  401هزینه ساخت غرف  9

 19.500.000 6.000.000 13.500.000 متر 600تا  501هزینه ساخت غرف  10

 24.500.000 9.000.000 15.500.000 متر  700تا  601هزینه ساخت غرف  11

 26.500.000 9.000.000 17.500.000 متر 800تا  701هزینه ساخت غرف  12

 31.500.000 12.000.000 19.500.000 متر 900تا  801هزینه ساخت غرف  13

 31.500.000 12.000.000 21.500.000 به باال 901هزینه ساخت غرف  14

های مترتب جهت ساخت غرف تعیین های مندرج در جدول فوق براساس هزینهتوضیح اینکه هزینه توضيحات:

 قبل از ساخت پرداخت نماید. بایدگردیده كه شركت سازنده غرفه م 
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غرفه ها نسبت به نمایش در  برایت و كاالهای سنگین آالپیمانکاران م  باید جهت جابجای  ماشین -6-7

 اقدام نمایند.رئیس اداره نمایشگاه ها  اخذ مجوز از

تحویل برق جهت غرف خود ساز و سایر موارد مورد درخواست متقاض  صرفاً توسط مسئول برق سالن  -6-8

تفاده و نصب مجاز به اسرأساً ک از غرفه سازان و یا متقاضیان قابل تحویل خواهد بود و در این رابطه هیچ ی

 . باشندنم  انشعاب تابلوهای برق

ها، مجاوز  كه با توجه به جانمای  غرفهاست متر  4آن  آرایش سازی و غرفه جهت مجاز اكثر ارتفاعحد -6-9

متر و عمق آن حاداقل   32 و طول هرغرفه حداكثر باشدمتر قابل افزایش م  6تا  رئیس اداره نمایشگاه هاآن از 

 باشد.مترم  3

)همانناد  سیستم روشانای  كام مصارف     ایست  ازبها م روشنای  غرفه به منظور تأمینغرفه سازان  -6-10

هاالوژن  ) پار مصارف   پروژكتورها و المپهاای و مجاز به استفاده از استفاده نموده    (و ... LED ،SMD هایالمپ

 باشند در غیر اینصورت مشمول پرداخت جریمه خواهند شد.نم  ای و مدادی و ...(، رشته، گازیمول مع

 تمام  .باشدم  الزام  احتمال  حوادث و خطرات بروز از ریجلوگی جهت به ایمن  شیشه از استفاده -6-11

 نما برای كه های شیشه تمام  .باشند سکوریت دبایم  ،باشد مترسانتی 70 از بیش آنها ضلع یک كه های شیشه

های و شیشه میلیمتر 8 ضخامت حداقل و سکوریتباید م  ،شوندم  استفاده غرفه داخل  فضاهای كننده جدا و

  غرفه باید با شبنما و برچسب احتیاط مشخص بوده تا از خطرات آت  جلوگیری نمایند.دور 

درصاد از ساقف را بصاورت     40حاداقل   دنمایند م  بایغرف داخل سالن كه اقدام به اجرای سقف م  -6-12

سنساورهای حساگر و    دبایا پوشاش دهناد ما    را درصد  60بازگذاشته و در صورتیکه بیش از  راه مشبک و یا راه

 .حریق استفاده نمایند اعالمم  چش

مجاور  غرف خودساز كه مشرف به راهرو نمایشگاه و پشت  غرف هایدیواره ،های خودساززیباسازی غرفه -6-13

 د.سطح چوب  صاف به رنگ سفید با پوشش مناسب در حد درجه یک پوشانده شون یکباشند باید توسط م 

 اجارا درصد متراژ غرفه را به صورت نیم طبقه  50توانند حداكثر مشاركت كنندگان در داخل سالن م  -6-14

 د.بدون سقف اجرا گردد بایم  طبقه نیمین چنو هم نمایند

 ، شان ، پوكاه ، ماساه ، سایمان ، گاچ گونه مصالح ساختمان  جهت سااخت غارف خودسااز از قبیال     هر -6-15

ممناوع  بدون اخذ مجاوز از رئایس اداره نمایشاگاه هاا      آنها مشابه، آسفالت، تیغه گچ ، بلوک و خاک، ریزه سنگ

  میباشد.

 م  باید قابل رؤیت باشد....  و اتاق كنفرانس - آبدارخانه -داخل فضاهای بسته انبار -6-16
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 د.كیلوگرم تجاوز ننمای 450همکف از  باالیوزن اجسام جهت كف طبقات   -6-17

ر روی كف زمین و زیر دیوارها كنندگان باید بآن، شركت تخریبهای غرفه یا هنگام نصب دیواره -6-18

 ت.پوشش مناسب قرار داده تا به كف سالن آسیب  نرسد. مسئولیت نظارت به عهده مجری اس

 میباشد.كار ممنوع لباس و ، ابزارآمیزیرنگ  و  شستشوی لوازم نقاش  جهت استفاده از سرویس بهداشت  -6-19

 .ر پشت پنلها خودداری گردداز قراردادن هرگونه وسایل مازاد غرفه مانند كارتن، جعبه د -6-20

اندازی تجهیزات استانداردهای مل  ساختمان در ساخت غرف همکف، نیم طبقه و نصب و راهرعایت  -6-21

 ،)با توجه به عدم رعایت موضوع سازنده غرفه مسئول خواهد بود. ،و در صورت ایجاد حادثه الزام  استبرق  

 سازنده كسر خواهد گردید.( اززه اقدام و هزینه ناش  از آن تواند نسبت به تخریب سام رئیس اداره نمایشگاه ها 

و مشخص نمودن جانمای  غرف در  رئیس اداره نمایشگاه هاپیمانکاران غرفه ساز پس از اخذ مجوز از  -6-22

رگونه مغایرت در جانمائ  پالن درصورت ه و باشندن توسط گروه فن  و اجرائ  سالن مجاز به ساخت و ساز م پال

 گردد.وسط گروه فن  و اجرائ ، نسبت به تخریب آن اقدام و هزینه آن از پیمانکار كسر م ید شده تتأی

رای برق رشته ب 3و استفاده از كابل  تأمینبرق مورد نیاز غرفه خود موظف به  سازان جهت تأمینغرفه -6-23

 ستم ارت متصل گردند.(به سی دها و تجهیزات م  بای)بدنه كلیه چراغ باشد.فاز م  3 برایرشته  5تکفاز و كابل 

غرفه سازان موظف به نصب جعبه فیوز مینیاتوری همراه با كلید حفاظت جان در مسیر انشعاب برق  -6-24

 باشند.های خود م غرفه

درخواست خود را بصورت  بایدم ض  به استفاده از خط تلفن ثابت، های متقادر صورت نیاز شركت -6-25

كه در این رابطه موضوع بررس  و در صورت وجود امکانات الزم،  ایندرئیس اداره نمایشگاه ها ارائه نممکتوب به 

     كه در وجه شركت ثابت پس از پرداخت هزینه مطابق تعرفه با لحاظ نمودن اولویت درخواست خط تلفن 

 گردد.به متقاض  تحویل م  بودسرمایه گذاری و توسعه كیش خواهد 

های مربوط به ساخت و تخریب هت خروج كلیه نخالهپیمانکاران غرفه ساز متعهد به سپردن تعهد ج -6-26

نسابت   اه رأسااً در غیر اینصورت نمایشگ ،یافت(انتقال به منطقه بازباشند )ج از محدوده نمایشگاه م غرفه به خار

نماید م أمین ت( 4-6)بندیا وجه نقد به انجام این كار اقدام و كلیه خسارات ناش  از آن را از محل چک تضمین 

 نمایند.م  ساز حق هرگونه اعتراض را از خود سلب، پیمانکاران غرفهین رابطهو در ا

مقررات با بدرست  و مطابق خود چنانچه شركتها و پیمانکاران غرفه ساز نتوانند به تعهدات  : يک تبصره

هد آنان داده نخواسازی به غرفه  فعالیتهیچگونه مجوزی جهت  ی بعدیعمل نمایند در نمایشگاهها مربوطه

 شد. 
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ها ها و نمایشگاهمطابق با برنامه كاری كه توسط مدیریت همایشهای نمایشگاه  درب سالن -6-27

 باشد. باز م  ،گرددمشخص م 

رئیس اداره ها خارج از ساعت اعالم  در شرایط خاص حسب تشخیص باز بودن درب سالن :دو تبصره

 تعیین خواهد شد.  نمایشگاه ها

 کاران ساخته شده از طرف پیمانآوری غرف جمعام نمایشگاه و ویه حساب پس از اتماخذ تس -6-28

 . غرفه ساز الزام  خواهد بود

ه در غیر این صورت ایراد و یا وقف .دبرس رئیس اداره نمایشگا ها تأییدبه  دبایم نقشه اجرائ  غرفه  -6-29

 در انجام عملیات مربوط به ساخت غرفه به عهده پیمانکاران غرفه ساز خواهد بود.

روز قبل از افتتاحیه نمایشگاه به صورت فایل الیه باز و چاپ پالن در  10پالن نهای  نمایشگاه  :سه هتبصر

عدد و مشخص بودن غرف خود ساز و پیش ساخته  5به صورت رنگ  و تفکیک شده هر سالن به تعداد  A3سایز 

ی اسم شركت، ابعاد غرفه و باید دارا ی ترسیم شده در پالنهاشطرنج  باشد و غرفه 100/1و نمایش مقیاس 

 باشد. شده مساحت غرفه 

خواهد بود. در نمایشگاه تا زمان افتتاح خود مسئول نظافت حریم غرفه تحویل   ،پیمانکار غرفه ساز -6-30

 یال  ساخت غرفه اقدام خواهد گردید و از محل چک تضمین غیر این صورت پس از دوبار اخطار نسبت به تعطی

 ت غرفه سازی مربوط به غرفه وی هزینه خواهد شد.جهت انتقال ضایعاوجه نقد 

چنانچه شركت كننده از طرح تأیید شده عدول نماید مدیریت نمایشگاه مجاز خواهد بود نسبت به  -6-31

 شركت كننده اخذ نماید. مبادرت كرده و خسارت وارده را از اند تخریب تأسیسات  كه خالف مقررات ساخته شده

ساعت قبل  24، چیدمان كاال و آرایش و آماده سازی غرفه باید هاهساخت غرف كلیه عملیات اجرائ  -6-32

خارج گردد. های خال  از محوطه نمایشگاه از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد و كلیه وسایل اضاف  و صندوق

 به ازاء هر غرفه برای هر ساز موظف به پرداخت خسارتدرصورت عدم اتمام كار در زمان معین، پیمانکار غرفه

    م  باشد. ریال  1.000.000خیر مبلغ ساعت تأ

پیمانکار غرفه ساز و شركت كننده مسئول اتفاقات و یا هرگونه حادثه به وجود آمده جهت كاركنان  -6-33

 باشد و مسئولین نمایشگاه در این زمینه هیچگونه تعهدی نخواهند داشت.خود م 

بکار گرفته  امه مسئولیت همراه با لیست افرادپیمانکار غرفه ساز و شركت كننده ملزم به ارائه بیمه ن -6-34

 باشند.م  شده جهت ساخت غرفه
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ساز و شركت كننده ملزم به استفاده از لباس كار و تجهیزات ایمن  مطابق  غرفهپیمانکار  -6-35

 باشند.پرسنل غرفه ساز خود م  برای تمام   HSEاستانداردهای

 گردد. یشگاه واگذار م برق قابل استفاده فقط بر اساس ظرفیت موجود در نما -6-36

عدم توجه به این  .ساعت پس از پایان نمایشگاه الزام  است 24حداكثر تا  ه هاتخلیه غرفتخریب و  -6-37

نسبت به انجام آن اقدام و هرگونه هزینه خسارت ناش  از  خواهد شد تا مسئولین نمایشگاه رأساً موضوع باعث

 نمایند.  تأمینو یا وجه نقد انجام آن را از محل چک تضمین 

ی آت  مجوزی جهت هاپیمانکاران نتوانند به تعهدات خود عمل نمایند در نمایشگاه در صورتیکه :چهار تبصره

  شد. ساخت غرفه به آنان داده نخواهد

 باشدم  رفه ها نیز الزام در تخریب غ HSEرعایت نکات ایمن    :پنج تبصره

ر هرگونه عدم رعایت بندهای ذكر شده دو یه كلیه خسارات ناش  از ساخت، تنظیف و تخریب و تخل -6-38

از محل چک تضمین و یا وجه نقد  W03-F04در فرم نمایشگاه ت و جریمه این دستورالعمل طبق تعرفه خسار

 شود.كسر گردیده و مابق  به پیمانکار عودت داده م 

 باشد. ممنوع م ها نمایشگاه بدون اخذ مجوز از رئیس اداره خروج كاال در زمان برگزاری  -6-39

فه و رعایت شئونات اخالق  و اسالم  از طرف شركت غرفه ساز و كاركنان آنها در ایام ساخت غر -6-40

 باشد.م  برگزاری نمایشگاه الزام 
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