


 
 بین المللی چاپ ،بسته بندي و فرآورينمایشگاه چهارمین قوانین و مقررات 

 نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
  

 

 مدیریت محترم

 با سالم و احترام؛

محل در  1401 شهریورماه 11الی   8 که از چاپ ،بسته بندي و فرآوريالمللی نمایشگاه بین چهارمیندر محترم از مشارکت آن شرکت 
امور اجرایی و جهت سهولت در  ،ذکر است پس از تکمیلنماییم. شایان شود، تقدیر و تشکر میبرگزار می شهرآفتاب المللینمایشگاه بین

ارسال نمایید. بدیهی است عدم  ماه شهریور 1حداکثر تا تاریخ نی آقاي مهندس رحما   09120453019 واتساپ ، فرم ها را به شماره فنی
 نماید.خیر مواجه میأبا ت ه خدمات مورد نیاز رائارسال در زمان مقرر، ارا

 شکوه و پرباري خواهیم بود. دیدکنندگان شاهد برگزاري نمایشگاه بامسلما با همکاري و همدلی برگزارکنندگان، مشارکت کنندگان و باز

 خواهشمند است قوانین و مقررات حضور در نمایشگاه را با دقت مطالعه کرده و در فرم هاي انتهاي آن را تکمیل نمایید.

    

 

 

 معرفی نماینده و رابط شرکت :

............................... .....آقاي................/خانم .......................................................  مدیر عامل / نماینده تام االختیار شرکت ...........................اینجانب..................
ارتباط و درخواست ها از طریق و تمامی  کرده به عنوان رابط و نماینده شرکت در امور نمایشگاه جهت تحویل غرفه و خدمات مربوطه معرفیرا 

 ایشان قابل پیگیري میباشد.
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 زمان بندي برگزاري نمایشگاه .1 

 ا نشان می دهد.ر نمایشگاهبرنامه زمان بندي برگزاري ) 1(جدول 

 مالحظات تاریخ عنوان ردیف
 عملیات ثبت نام، جانمایی و اخذ مجوز ها

 هاي مرتبطآخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه و ارسال فرم 01/06/1401 نامآخرین مهلت ثبت 1

 01/06/1401 سازيتاییده غرفه 2
رگزارکننده و نمایشگاه هاي تاییده غرفه سازي از واحد فنی شرکت بآخرین مهلت ارسال فرم
 و دریافت مجوزهاي الزم

3 
کارت دعوت بازدید کننده ویژه مشارکت 

 کنندگان
 هاي ویژه دعوت از متخصصیندریافت کارت 20/05/1401

 عملیات اجرایی نمایشگاه

 عملیات غرفه سازي و ورود کاال 4
05/06/1401 

 08:30ساعت شروع: 
 22:00ساعت پایان: 

 و ورود کاال يسازغرفه اتیشروع عمل •
 دارد فتراكیل ایو  لیبه جرثق ازیکه ن نیآالت سنگنیماش •

 عملیات غرفه سازي و ورود کاال 5
06/06/1401 

 08:30ساعت شروع: 
 22:00ساعت پایان: 

 و ورود کاال يسازغرفه اتیشروع عمل •
 دارد فتراكیل ایو  لیبه جرثق ازیکه ن نیآالت سنگنیماش •

 و ورود کاالعملیات غرفه سازي  6
07/06/1401 

 08:30ساعت شروع: 
 18:00ساعت پایان: 

  18:00حداکثر تا ساعت  يسازاتمام کار غرفه •
 سبک و حمل با جک پالت يهاکاال ورود •
 شگاهیاستاندارد نما يهاغرفه لیتحو •
 در محل ستاد اجراي در مرکز نمایشگاهی شهر آفتاب دارانکارت غرفه لیتحو •

7 
 شنبهسه

 و روز اول نمایشگاهافتتاحیه 

08/06/1401 
 09:30ساعت شروع: 
 17:00ساعت پایان: 

  9:30ورود غرفه داران از ساعت  •
 10:00راس ساعت  دکنندگانیورود بازد •
 شگاهینما هیافتتاح •
 شهر آفتاب یشگاهیدر مرکز نما يکارت غرفه داران در محل ستاد اجرا لیتحو •
 برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی •

8 
 شنبه ارچه

 روز دوم نمایشگاه

09/06/1401 
 09:30ساعت شروع: 
 17:00ساعت پایان: 

  9:30ورود غرفه داران از ساعت  •
 10:00راس ساعت  دکنندگانیورود بازد •
 برگزاري کارگاه ها و دوره هاي آموزشی •

9 
 شنبهپنج

 روز سوم نمایشگاه

10/06/1401 
 09:30ساعت شروع: 
 17:00ساعت پایان: 

  9:30اران از ساعت ورود غرفه د •
 10:00راس ساعت  دکنندگانیورود بازد •
 ها و دوره هاي آموزشیبرگزاري کارگاه •

10 
 جمعه

 روز چهارم نمایشگاه
 

11/06/1401 
 09:30ساعت شروع: 
 17:00ساعت پایان: 

  9:30ورود غرفه داران از ساعت  •
 10:00راس ساعت  دکنندگانیورود بازد •
 آموزشی ها و دوره هايبرگزاري کارگاه •
 شگاهیحضور در نما یگواه میو تقد هیاختتام نییآ •

11 
 شنبه

 و خروج کاال هیتخل

12/06/1401 
 09:00ساعت شروع: 
 21:00ساعت پایان: 

 خود ساز يغرفه ها بیتخر •
 یسبک و قابل حمل با چرخ دست يکاال ها خروج •
 بیرتها  به تبه داخل سالن11:00از ساعت  يبار يها نیها و ماش لیجرثق ورود •

 يریبارگ يهابودن به درب کینزد

 باشد. یم گانیجهت غرفه داران به صورت را نگیپارک ،یشگاهیانجام شده با مرکز نما داتیالزم به ذکر است با توجه به تمه •
 بیلن ها شروع شده و به ترتسا ياست با توجه به مکان غرفه از ابتدا شگاهیبه داخل سالن نما يبار يها نیورود ماش ازمندیکه ن نیسنگ يکاالها ورود •

ورود از  رمفقط با حضور مسئول غرفه و پس از گرفتن ف نیو ورود ماش باشد یها مورد قبول نم نیبابت ورود زود هنگام ماش یو اعتراض ردیپذ یصورت م
 . باشدیم ریشهر آفتاب امکان پذ یشگاهیمستقر در مرکز نما ییستاد اجرا
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روع عملیات غرفه سازي، ورود کاالها و ماشین آالت، تحویل کارت غرفه داران، مراسم افتتاحیه، بازدید مقامات تغییرات زمان بندي مربوط به ش
هاي  و مسئولین، کارگاه ها و کالس هاي آموزشی، مراسم اختتامیه، عملیات تخریب غرفه ها و خروج کاالها و ماشین آالت متعاقبا از طریق کانال

 د.اطالع رسانی اعالم خواهد ش

 و مقرارت عمومی اخذ غرفهشرایط  .2
 نمایندگان  .ندینما یم یمعرف شگاهیرا در نما یداخل يباشد که کاالها و برندها یم یداخل يهاصرفا مربوط به شرکت یالیر يهاتعرفه

  .ارزي می باشندمعادل صورت ملزم به پرداخت هزینه غرفه به  شرکت هاي خارجی یا برندهاي خارجی
 درمتخصص  دکنندگانیدعوت از بازدکارت غرفه دار،  شگاه،یمشارکت کننده در کتاب نما اطالعاتشامل درج  یشگاهینما خدمات 

 .باشد یم شگاهینما
 باشد. یم مختاری قبول متقاض ایدر رد  مجري نمایشگاهوجه بطور کامل دارد و  زیرزرو غرفه و وار خیبه تار یغرفه بستگ يواگذار تیاولو

در صورت  .دینما ینم جادیا یمتقاض يبرا یحق چگونهی، هبدون پرداخت وجه غرفه شگاهیجهت مشارکت در نما یضمنا اعالم آمادگ
شامل  یشگاهینما امکانات و خدمات ، غرفه داران ازيشده در جدول زمانبند نییبعد از زمان تعشگاه ینماشرکت در  يارسال فرم ها

 نخواهند شد. برخوردار و ... غرفه دارکارت  ب،سر در بهی، کتشگاهینما ژهیدرج اطالعات در کتاب و
  ،خالف مقرارت در صورتیکه مشارکت کنندگان در تجهیز و غرفه آرایی غرفه خود از متراژ درخواستی در فرم ثبت نام تجاوز کنند

خواهد بود  به پرداخت ملزم غرفه دارمی گردد و مجدد ضمن جریمه به میزان متراژ اضافه شده به غرفه محاسبه نمایشگاه بوده است و 
 نیز صادر نخواهد شد. نمایشگاهدر غیر اینصورت از ادامه حضور در نمایشگاه جلوگیري خواهد شد و مجوز خروج بعد از اتمام 

 یعموم ينظافت راهروها و فضاهاو به عهده غرفه دار  شگاهینما يطول برگزار و نظافت داخل غرفه در یداخل ناتیتزئ ،ییآرا غرفه 
 .باشد یم عهده برگزارکنندهه ب هشگاینما
 یلینسبت به تعط یمرحله تذکر کتب کیبوده و در صورت تخلف از ضوابط پس از  شگاهینما نیبا مسئول يغرفه سازان موظف به همکار 

 از غرفه دار مسترد نخواهد شد. یافتیموارد وجوه در نگونهیغرفه اقدام خواهد شد. در ا

 ستیبا یخواهد بود و قبل از موعد مقرر غرفه داران محترم م "زمانبندي نمایشگاه " کیابق با جدول مط ییزمان اتمام غرفه آرا نیآخر 
 يو ادامه کار غرفه ساز ردیپذ یرا نم یتیمسئول چگونهیه شگاهیغرفه، نما يدر آماده ساز ری. در خصوص تاخندینما غرفه خود را آماده

 باشد. یم يزغرفهسا لعملراستواز د تخلفو  رتخسا) 3جدول (مذبور در  يها همیجر رداختشده تنها منوط به پ ادیپس از ساعات 

 

 و همچنین ایام برگزاري نمایشگاه آنها در طول مدت غرفه سازي  بیآس ایدر مقابل سرقت  زاتیکاال و تجه يحفظ و نگهدار تیمسئول
برگزار کننده هیچگونه مسوولیتی در این خصوص  مستقیما بر عهده غرفه داران خواهد بود و "17الی  10ساعات بازدید عمومی، "

 نخواهد داشت.

  دقیقه قبل از شروع رسمی نمایشگاه در غرفه خود حضور داشته باشند.  30غرفه داران موظف هستند در ایام برگزاري 

 يخوددار شگاهینما يفضابوده و از وارد نمودن هر گونه خسارت به  شگاهیسبز نما يباز موظف به حفظ فضا يغرفه داران واقع در فضا 
 .خواهند نمود

 را به انجام رسانده، لذا با توجه به  یالملل نیعد بدر بُ شگاهینما يمربوطه جهت انعکاس برگزار يها یزنیها و را تیکننده فعال برگزار
 در. کنندگان وجود دارد دیازداعم از غرفه داران و ب یالملل نیب يدر برنامه ها راتییامکان هرگونه تغ ،یالملل نیحاکم بر جو ب طیشرا

جاري و یا  نیقوان رییمرج، آتش سوزي، تغ طوفان، هرج و ل،ینشده (فورس ماژور) مانند جنگ، زلزله، س ینیب شیصورت بروز وقایع پ
ن و مکان زما رییبرگزار کننده خارج بوده و منجر به لغو یا تغ اریاخت طهیدیگر که از ح ینیب شیقابل پ ریهرگونه حوادث و موارد غ

  یکسر و مابق یبابت هزینه هاي پرداخت شده نمایشگاه ی% از وجوه پرداخت 50قبل از برگزاري نمایشگاه  روز 45نمایشگاه گردد تا 
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 به شرکت  یقبل از برگزاري نمایشگاه وجه روز 45باشد و در صورت بروز فورس ماژور کمتر از  یبه شرکت کنندگان قابل برگشت م
 .رگشت نخواهد بودکنندگان قابل ب

 
 برگزار کننده  يبرا یبدون اعالم قبل شگاه،ینما یجنب يدر برنامه ها رییتغ ایغرفه و  ییجاو جابه شگاهیدر پالن نما راتییحق هرگونه تغ

 .باشد یمحفوظ م
 به سالن  لوواتیک 3ز ا شیبا مصرف برق ب يدستگاه ها ایمرتفع و  م،یحج ن،یسنگ يآالت و دستگاه ها نیصورت درخواست ورود ماش در

الزم در خصوص  داتیاست مشارکت کننده مسئول اتخاذ تمه یهیبرسد. بد شگاهیروز قبل از افتتاح به اطالع نما 20 دیمراتب با شگاه،ینما
 .باشد یآالت م نیو ماش یصنعت يکارکرد دستگاه ها ایاز حمل، استقرار و  یوارده ناش یاز هرگونه خسارت احتمال يریشگیپ
 نی. آن ها همچنندینما مهیب لیقب نیاز ا يمترقبه و موارد ریسرقت، حوادث غ ،يخود را در قبال آتش سوز يکاالها دیکنندگان با شرکت 

غرفه،  يآماده ساز يدر روزها ییاز ساخت و ساز و غرفه آرا یخود را در قبال حوادث ناش یو حقوق یقیکارکنان حق یموظف هستند تمام
خصوص نخواهد  نیدر ا یتیگونه مسئول چیه شگاهیذکر است نما انی. شاندینما مهیببیمه مسئولیت مدنی  غرفه  هیخلو ت شگاهینما يبرگزار

 .شود میتسل شگاهینما تیریبه مد ازیدر دسترس باشد و در صورت ن دیبا مهیب یداشت. ضمنا گواه
 و  شگاهیباز بدون مجوز از نما يو شعله ها ژنیاکس يک هاشوند. تان يدر ظروف محافظ نگهدار دیقابل اشتعال با عاتیاجسام و ما هیکل

کاغذ کادو و پوشال ها  ،يهمه جعبه ها و مواد بسته بند ياز بروز آتش سوز يریباشند. جهت جلوگ یمربوطه مجاز نم یواحد آتش نشان
روبان، پارچه  رینظ ینیتزئ يپارچه ها هیکل نیشوند. همچن يپشت غرفه ها نگهدار ای زیم ریز دیخارج شده و نبا شگاهیاز سالن نما دیبا
کف  دینصب شده در غرفه نبا يمقاوم باشند. توجه شود که پرده ها قینسبت به حر یآتش نشان نیمطابق با قوان دیو مخمل با یکتان يها
 .وضوح خوانده شوند از مانع باشند و به يدر تمام مدت عار دیبا يو عالئم خروج اضطرار قیحر يها یخروج هیرا بپوشانند. کل نیزم
 و دستگاه ها  زاتیآالت، تجه نیانجام شود. هرگونه از ماش یمنیمطابق با استاندارد و برابر با ضوابط ا دیها با یچیپ میو س یبرق زاتیتجه

 نرسانند. بیآس شگاهیامکانات نما ریکنندگان، سازه ها و سا دیمناسب مهار شوند تا به بازد يبه نحو دیکه قطعات متحرك دارند، با
 :شرایط عودت وجه هنگام انصراف .3

 گرفت. خواهد صورت ذیل 2 انصراف مندرج در جدول طیاجاره غرفه برابر شرا نهیاعالم انصراف و عودت هز

 عودت وجه هنگام انصراف طیشرا) 2جدول (
 درصد کسر از مبلغ غرفه زمان انصراف

 %30 روز تا افتتاحیه نمایشگاه 90بیش از 
 %50 تا افتتاحیه نمایشگاه روز 60بیش از 
 %70 روز تا افتتاحیه نمایشگاه 45بیش از 
 %100 روز تا افتتاحیه نمایشگاه 45کمتر از 

 

 قوانین و مقررات در ایام برگزاري نمایشگاهدستورالعمل هاي بهداشتی،  .4

  مشارکت کنندگا ن یدستورالعمل بهداشت
 ندیتکش استفاده نمااز ماسک و دس ستیبا یغرفه داران الزاماً م هیکل .  
 یمنیفاصله ا تیجلسات در داخل غرفه ها با تعداد افراد محدود و رعا يبرگزار.   
 متر 12هر  ينفر به ازا 2افراد داخل هر غرفه  حداکثر 
 کننده وجود داشته باشد یغرفه ها محلول ضدعفون یتمام در.  
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  به طور متناوب هایو صندل زیسطوح و م هیکردن کل یضدعفون.   

 و سطوح پرتماس زهایم يبرا کبارمصرفی ياز پوشش ها استفاده.  
 باشد ینکات بهداشت تیدر غرفه ها کامال با رعا ییرایو پذ ییچا سرو .  
 مالز يقبل از شروع به کار و در زمانها یتلفن و لوازم اختصاص بورد،یز نمودن قلم، خودکار، ماوس و ك  یو تم  یضدعفون.   
 باشند یسمت م کیکانتر و استقرار آنان داخل غرف خود در  زویم به استفاده از حداقل تعداد مغرفه داران ملز هیکل.   
 دکنندهیو بروشور غرفه دار به بازد تیزیانتقال کارت و يبرا لیو نصب اپ موبا یطراح .   

  غرفه سازا ن یبهداشت دستورالعمل
 است یاز ماسک و دستکش الزام استفاده.  
 ندینما تیرا کامال رعا یاصول بهداشت دیباغرفه سازان  هیکل.  
 االمکان به حداقل برسد یحت يساز غرفه.  
 المقدور از سازه مدوالر استفاده گردد. یحت 
  را  یغاتیتبل ایدهد و  شیرا نما یمحصول دیمرتبط باشد. غرفه دار نبا شگاهیبا موضوع نما دیشده در غرفه با هئخدمات ارا ایمحصوالت و

 هی. کلدینما یتجاوز م گرید يشرکت ها يحق انحصار ای تیرا یثبت شده، کپ يکه به حقوق عالمت تجار دیمنتشر نما ییکاال يبرا
که مخالف و معارض با  ییعرضه کاالها ای شینما نیالزمه باشند. همچن يمجوزها ریسا ایمهر استاندارد و  يد دارایبا یشینما يکاالها

 .باشد ممنوع است یشئونات اسالم
 که بدون مجوز وزارت  ییها یقیدر حد عرف و محدود به داخل غرفه باشد. ضمنا از پخش موس دیغرفه با غاتیو تبل یصوت ستمیس

 .به عمل خواهد آمد يریارشاد باشد جلوگ
 لیان تحوزم شگاه،ینما يحضور در ساعات برگزار ،ییاز جمله استفاده از کارت شناسا شگاهیکامل مقررات و ضوابط حاکم بر نما تیرعا 

 .است یغرفه الزام هیو تخل
 است یدر محل غرفه الزام دیساعت قبل و بعد از ساعات بازد میغرفه ن ندهینما حضور. 
 باشد. یبر عهده غرفه داران م شگاهیغرفه تا زمان خروج کامل آن از محوطه نما لیکاالها از هنگام تحو يحفظ و نگهدار تیمسئول 

 يکاال دیباشد. شرکت کنندگان نبا یم شگاهیموجود درغرفه برعهده حراست نما يکاالها يفظ و نگهداردر خارج از ساعات مذکور ح کنیل
حفظ و همچنین  .باشد یعهده غرفه داران م گونه کاالها تماما بر نیا يحفظ و نگهدار تیو مسئول ندینما يهداربا ارزش را در غرفه نگ

ر عهده غرفه داران فضوالت پرندگان و موارد مشابه در داخل و خارج از سالن ها ب ،ینم زدگ مانند ییها بیکاالها و دستگاه ها از آس ينگهدار
 خواهد بود.

 نموده و پس  يکردن غرفه خوددار لیو تعط ياز جمع آور شگاهینما هیمراسم اختتام انیتا پا ییدار موظف است از هنگام بازگشا غرفه
دادن غرفه به صورت  لیو تحو شگاهینسبت به انتقال لوازم خود از نما یو اخذ مجوز کتبحساب  هیضمن انجام تسو شگاهیاز اتمام مدت نما

و  دهیغرفه اخذ گرد نهیهز %10در انتقال کاال، مبلغ  ریخأهر روز ت يغرفه در مهلت مقرر، به ازا هید. در صورت عدم تخلیاقدام نما هیاول
 .نخواهد داشت کاالها نیاز ا يدر قبال نگهدار یتیمسئول زین شگاهینما
 ندگانینما ایبرسد. غرفه داران و  انیساعت به پا 24حداکثر ظرف  دیآغاز شده و با شگاهیغرفه ها از صبح روز بعد از خاتمه نما هیتخل 

 د.باش یبعهده غرفه داران م هیحراست از اموال در ساعت تخل فهیبوده و وظ شگاهینما هیآنها موظف به حضور در محل غرفه در هنگام تخل

 برداري از غرفه یا کاالي غرفه داران دیگر مجاز نیست. همچنین فیلمبرداري یا صدا برداري از جلسات، سمینارها  فیلمبرداري و عکس
تصویربرداري هوایی و استفاده از هرگونه و رویدادهاي برگزار شده در نمایشگاه بدون موافقت کتبی مدیریت نمایشگاه مجاز نیست. همچنین 

 شات بدون اخذ مجوز کتبی از مدیریت نمایشگاه ممنوع می باشد.انواع هلی 

 ایشده  زانیاز سقف آو دینبا شگاهینما تیریاز مد یبدون کسب مجوز کتب ییتابلو چیباشند. ه هیبدون پا دیبا یغاتیتبل يهمه تابلوها 
 ها بسته شود. ركیت نیب
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   ،راه رو را در  یاقالم چاپ ایاجناس  دیغرفه داران نبا شوند. عیفقط در محدوده غرفه توز دیکاالها با وها  ونیاشانت ،مجالتکاتالوگ ها

 بگذارند. یشگاهیمرکز نما يبخش ها گرید ایکنفرانس، سالن استراحت  يثبت نام، اتاق ها يمحوطه هاسالن هاي نمایشگاه، 

 شگاه،ینما شخوانیدر پ یخرده فروش نیشود. همچن یداده م لیتحو شگاهیرا به فروش برسانند که در نما یمحصوالت دیغرفه داران نبا 
مجاز است.  ونیو اشانت هینمونه صرفا به عنوان هد يممنوع است. ارائه کاالها داینمونه اک يو فروش کاالها شگاهینما يتبادل پول در سالن ها

ممنوع بوده و غرفه دار  د،یمزاحمت نما جادیداران مجاور ا غرفه يبه هر نحو که موجب انسداد راهرو شده و برا گریها و اقالم د نهنمو عیتوز
 باشد. یملزم به توقف آن م

  

 "غرفه سازي   " سازخود هاي غرفه .5

در زمان نصب نیاز مشخصی نبوده و  يبند استاندارد و سایز ياز آن دارا یا بخشیگردد که تمام  یاطالق م يغرفه خودساز به نمونه ا تعریف:
 د.اربه عملیات تکمیلی د

 غرفه سازي به شرح ذیل می باشد:مراحل اخذ مجوز  .1

شرکت هاي مجري غرفه سازي می بایست معرفی نامه ممهور شرکت کارفرما را خطاب به شرکت برساز  معرفی پیمانکار غرفه ساز:الف) 
 رویداد پارس تهیه نماید.

 

نامه شرکت کارفرما،  یمعرف شگاهینما هیز شروع افتتاحروز قبل ا 10غرفه ساز موظف هستند  يشرکت ها :زنیا ردمو اركمد تهیهب) 
 یهی. بدندیارسال نما 09120453019 تلگرام/ واتساپ  کننده را به شماره دیبازد یمدن تیمسئول مهیو ب يغرفه ساز نامهیطرح غرفه، گواه
غرفه ساز  يبه عهده شرکت ها شگاهینما ینطرح مورد نظر توسط واحد ف رشیمدارك در موعد مقرر و عدم پذ سالاز عدم ار یاست عواقب ناش

 باشد. یم

 نگیر نسخهدر دو  A3 یا A4 ازهنددر ا 1/100 سمقیا با غرفه حطر هشد اريگذازهندا نپال •

آن  ییاجرا قیقد تجزئیا ،غرفه حطردوم در  طبقه دجوو رتصودر  نگیر نسخهدر دو  A4 ازهنددر ا یهزاو سهاز  غرفه حطر پرسپکتیو •
 .میباشد میالزا ناظر سمهند مضاو ا مهر با اههمر هانستو ییجانماو  پلها صلافو ي،یزر تیر ،مصرفی يلهافیوپر عنو شامل

 شهرآفتاب لمللیابین هنمایشگاآن  محلو  زيغرفهسا فعالیت عموضو با معتبر مدنی مسئولیت بیمه يزغرفهسا هینامهاگو تصویرو  صلا •
 )مصدوم نفر سهو  تفو نفر (یک نفر 4 ادتعد بهو 
 

 غرفه سازي: دستورالعمل .2
 يزغرفهسا هزینه نظارت بر بابت ودهفزارزش ا بر تمالیا بحتساا با لیار 000،005 مبلغ زسادخو يزغرفهسا مترمربع هر يازا به 

 دهستفاا مساحت% از  50 انمیزدوم،  طبقهاز  مترمربع هر ايبر همچنین. دمیشو یافتدر زغرفهسا يشرکتهااز  ،هاي جانبیهزینه
 .شد هداخو ضافها همکف طبقه هزینه کل به ،هشد
  در وجه شرکت  ریال بابت تضمین تخلیه غرفه 000،000،000،1یک برگ چک به مبلغ  صادر کردنملزم به شرکت هاي غرفه ساز

خواهد  یاقب رساز رویداد پارسشرکت ب مالی به صورت امانت نزد امور فهکامل غر هیچک تا زمان تخل نیا .برساز رویداد پارس می باشند
رسید چک مذکور و مراجعه به ستاد  همراه داشتنمی توانند پس از پایان عملیات تخریب و جمع آوري غرفه ها با  و شرکت ها ماند

 نیا د،یعدول نما 1 شده درجدول ادیاز زمان  یطیتحت هر شرا ،يغرفه ساز اتیعمل کهیدر صورت اجرایی، چک خود را دریافت نمایند.
در  همچنین .دینما یرا از خود سلب م یهر گونه اعتراض زاسغرفه شرکت اقدام نموده و کامل چک برداشت مبلغ  شرکت نسبت به

 يدر زمان ساخت، برگزار شگاهیو عدم خسارت به نما يمقررات غرفه ساز یتمام تیغرفه در زمان مقرر و رعا يساز ادهصورت آم
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ودر  بودهممنوع  يساخت وساز جهت غرفه ساز تیصورت هر گونه فعال نیا ریغدر و  ، چک مذکور عودت خواهد شدهیو تخل شگاهینما 

 .خواهد شد يریگغرفه جلو تیاز فعال يصورت مشاهده غرفه ساز
  صادر نخواهد شدمتر  24کمتر از  يغرفه هامجوز ساخت براي. 
 باشد یممنوع م گرینوان دبه عنوان آبدارخانه، انبار، اتاق مذاکره و هر ع دیفضا به صورت محصور و فاقد د ساخت. 
  مقدار منوط به اخذ مجوز  نیاز ا شید. استفاده بنباش یم مترمربع 18هر  يبه ازا زیو پر ییوات روشنا 500مجاز به استفاده از غرفه ها

 یز نوع معمولبدون محافظ ا ییاستفاده از هرگونه المپ و روشنا نیباشد. همچن یمازاد برق با تعرفه مربوطه م نهیو پرداخت هز یکتب
 .باشد یممنوع م يدادم ای
 می باشد متر 3,5ز براي غرفه هاي خودسا ارتفاع استاندارد. 
  پیمانکار غرفه ساز موظف به بیمه پرسنل اجرایی در ایام غرفه سازي می باشد و تاییده بیمه را به ستاد اجرایی اعالم نماید. در غیر

 داده نخواهد شد.اینصورت به پیمانکار مربوطه مجوز غرفه سازي 

 ژهیپشت سازه ها به و ياست که قسمت ها يضرور مجاور باشد، يهاباالتر از غرفه  يچنانچه ارتفاع غرفه ساز يصورت غرفه ساز در 
ضمنا بر  مجاور نگردد. يغرفه ها یینما شود تا موجب بد دهیبا دکور مناسب پوشان ای و يزیآم رنگ ،یآهن يشبکه ها چوب و نئوپان،

 .شرکت مجاز نخواهد بود نام ای غاتینوشتن تبل باشدی مجاور م يغرفه ها میحر هکه مشرف ب پشت کار يت هاقسم يرو
 پوشانده شوند دیغرفه ها با تیقابل رو تمام و مهین ایباز  يها قسمت. 
 در صورت و  بودهوع کند ممن یرنگ را در فضا پراکنده م که گرد یلوازم ای ولهتسیدر سالن ها با پ يجهت غرفه ساز يزیآم رنگ

 خواهد شد. يریغرفه جلوگ تیاز فعال شگاهیعنوان تخلف از ضوابط نماه مشاهده ب

 با مسئول  دیرا دارند قبل از شروع کار با مانیو س یاز جمله ماسه، شن، پانل گچ یبا مصالح ساختمان يکف ساز ،یچنانچه غرفه داران
 گریروغن و د دنیدر برابر چک دیگردد. به عنوان مثال کف سالن ها با انیفه دار بو مقررات الزم به غر طیسالن هماهنگ نموده تا شرا

 محافظت گردد. کیپالست هیال کی لهیسمواد مشابه به و

پرداخت هزینه هاي غرفه سازي در نمایشگاه به عهده شرکت غرفه ساز می باشند. بدیهی است که توافقات مالی بین شرکت  تذکر مهم:
رفه ساز جهت ساخت و اجراي غرفه مورد نظر با توجه به هزینه هاي فوق صورت خواهد گرفت و این مساله هیچگونه کارفرما و شرکت غ

 ارتباطی با ستاد اجرایی نمایشگاه نخواهد داشت.
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 يزغرفهسا لعملراستواز د تخلفو  رت) خسا3جدول (

 )لیا(ررتخسا انمیز يزغرفهسا لعملراستواز د تخلفو  رتخسا عنو یفرد
 2،500،000 لطو متر هرازاي  به زمجا غیر عتفاار سانتیمتر 50 تا 1 1
 4،000،000 لطو متر هرازاي  به زمجا غیر عتفاار سانتیمتر 100 تا سانتیمتر 51از  2
ازاي  به )و ... VIP ،نساکنفر قتاا ،خانهاربدآ ر،نبادوم، ا (طبقه بسته يفضا خلدا دنبو یترؤ قابل غیر 3

 یچهدر هر
6،000،000 

(متراژ کل غرفه * مربع متر هرازاي  به غرفه يهاارهیود یا کفدر  زمجا غیر ساختمانی مصالحاز  دهستفاا 4
 )محاسبه خواهد گردید

2،000،000  

 5،000،000 هستگاد هرازاي  به زمجا غیر يهاهستگااز د دهستفاورود و ا 5
(متراژ کل ** مربع متر هرازاي  به مصالح نههرگو باو  شکل هر بهدوم  طبقهدر  غرفه سقف نپوشاند 6

 غرفه محاسبه خواهد گردید)
3،000،000 

 3،000،000 لطو متر هرازاي  به نحوو  شکل هر به غرفه پشت حریم به وزتجا 7
 3،000،000 لطو متر هرازاي  به نحوو  شکل هر به تتأسیساو  تهویه يهالکانا مسیر دنکر ودمسد 8
 4،000،000 لطو متر هرازاي  بهدر  سرو  جانبی يهااریود ،غرفه کف شامل هاورهرا حریم به وزتجا 9

(شامل عدم لطو متر هرازاي  به هاوهررا یا ارهمجو يغرفهها به فمشر جانبی يهااریود زيسا یباز معد 10
رنگ آمیزي متناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب بنر با رنگ متناسب به نحوي که موجب عدم زیبایی 

 د)گرد

3،000،000 

(متراژ کل * مربع متر هرازاي  به حیصالذ ناظرین نقشه تایید شده توسط  با هشد اجرا نقشه تطابق معد 11
 غرفه محاسبه خواهد گردید)

2،000،000 

 متر هرازاي  به هتعیینشد قانونی حلامر طیو  حیصالذ مرجعاز  زمجو خذا ونبد غرفه زساوساخت منجاا 12
 رفه محاسبه خواهد گردید)(متراژ کل غ** مربع

2،000،000 

 5،000،000  نساختما ملی راتمقر عایتر معد لیلد به غرفه یستاییا معد 13
 50،000،000 هنمایشگا اريبرگز نمادر ز زساوساخت به درتمبا 14
 50،000،000 غرفه تخریبو  ساخت مهنگادر  رپیمانکا ناظر سمهند رحضو معد 15
 15،000،000 ی سالنهاي تحت پوشش و فضاي بازعدم ارائه نقشه نهای 16
 20،000،000  رمقر نمادر ز زيغرفهسا تعملیا متماا معد 17
 40،000،000 روز هرازاي  به هساختهشد غرفه کامل تخلیهو  تخریبدر  تأخیر 18

 .یددگر هداخو محاسبه غرفه کل اژمترو در  مربع متر هر يازا به 12و  11،  6،  4 یفرد اردمو* 
 

 مبلغ ،ییاجرا دستا توسط جریمه یا رتخسا آوردبر تعییناز  پس که ددمیگر بمحسو تخلف هشد کرذ اردمواز  یک هر عایتر معد  :مهم تذکر
 .شتدا هندانخو ضیاعترا هیچگونه حق زيغرفهسا يمجر یا دارغرفهو  شد هداخو تأمین هئهشدارا ضمانت محلاز  رمذکو

موضوع  يغرفه گردد عالوه به الزام غرفه دار به جمع آور یمنیموجب اختالل در ا ییاز موارد تخلف غرفه آرا کیکه هر  یطی:در شرا 1تبصره 
 تخلف و اصالح آن خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد.

و مقررات و  نیقوان ی........................................................... تمامشرکت .. اریتام االخت ندهیعامل / نما ری..........  مد.............................................نجانبیا
موجب  ماه شهریور1 خیدر ارسال فرم بعد از تار ریرا سفارش داده ام و هر گونه تاخ ازیاعالم شده را مطالعه و ملزومات مورد ن یطیامکانات و شرا

 مهر و امضاء                                        . گردد یدر ارائه خدمات م ریتاخ
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 بین المللی چاپ ،بسته بندي و فرآورينمایشگاه رمین چهاقوانین و مقررات 

 نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
  

 )زسادخو ي(غرفهها پنجم بخشدر  که يزغرفهسا راتمقرو  نیناقو قیقد مطالعهاز  پس نداموظف زغرفهسا يشرکتهادو:  رهشما مفر تکمیل
 دستا به اركمد سایر با اههمرو نموده  تکمیل) را زسادخو غرفه ياجرا ز(مجودو  رهشما مفر ،گرفته پرینترا  تصفحا یناز ا نسخه یک ستا همدآ
 .هندد تحویل هنمایشگا ییاجرا

 زسادخو غرفه ايجرا زمجودو:  رهشما مفر
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 بین المللی چاپ ،بسته بندي و فرآورينمایشگاه رمین چهاقوانین و مقررات 

 نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
 غرفه بندي استاندارد .6 

 این نوع غرفه بندي به غرفه اي اطالق می گردد که داراي شرایط ذیل می باشد: تعریف:

 .از استاندارد مشخص در سایزبندي و نوع قطعات پیروي می کند 
 .توسط کارخانجات تولیدي و صنعتی معتبر تولید شده باشد 
 .به کرات قابلیت استفاده مجدد (مونتاژ و دمونتاژ) را داشته باشد 
  د.ملیات تکمیلی در سالن نداشته باشگونه عانجام شده و نیاز به هیچ یبه سادگمونتاژ آن 
 باشد و ... دریواید ،سردر ،هیپا ،دیق ،مانند پانل یشامل قطعات. 

 نکات :

با ابعاد مشخص شده طبق  سازه نمایشگاهی، موکت کف و زیعدد م کیو  یمترمربع دو عدد صندل 18هر  يبه ازا شگاهیاستاندارد نما يغرفه بند
 .گرددیعرضه م زیصورت پره سمت غرفه ب کیوات در  500ولت  220برق و  ات کم مصرفو 50 دو عدد المپ یینمونه و روشنا

و براي غرفه هاي که یک سمت آنها به  3ه کامال به صورت جزیره هستند از غرفه بندي استاندارد با اسپیس فریم مطابق شکل براي غرفه هاي ک
 استفاده می شود. 1 غرفه مجاور یا دیوار ختم می شود از غرفه بندي استاندارد با پانل مطابق شکل

 )Octanorm( رمکتانوا) لفا

 هاارهیود که دهبو متر سانتی 100*270 دبعادر ا پانلهایی شامل ،نددار دبررکا نمایشگاهی يسالنهاو  خلیدا يفضاهادر  که هازهسااز  عنو ینا
 .دمیشو نصب شرکت منا کتیبه 1 شکل مطابق نیز غرفهدرب  سر. میشوند شاملرا 

 

 
 (اکتانورم) نمونه غرفه بندي استاندارد با پانل -1شکل 
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 بین المللی چاپ ،بسته بندي و فرآورينمایشگاه رمین چهاقوانین و مقررات 

 نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
  

سازه آلومینیوم جهت  .شد هداخو دهستفاا 2 شکل مطابق زهسااز  يغرفهبند عنو یندر ا رينباا رتصو به غرفه يفضا خلدا تفکیک جهت
 به صورت سفارشی انجام میگردد. "انباري"تفکیک داخل فضاي غرفه 

 را مشخص کنید: ..................... پنلتعداد  لطفا          ریال 2،000،000هزینه هر پنل 

 
 ل جهت تفکیک فضاي داخل غرفهنمونه پان - 2شکل 

 )Space Frame( فریم سپیسب) ا

 ،سالن قبیلاز  فضاها اعنوا ساخت يابرو  هشد متصل یکدیگر به سپیسا بست سیلهو به که میباشند منظمی هندسی يهامفر هازهسااز  عنو ینا
از  شیبا عرض ب يغرفه ها يبراو  ردمو زبا يفضاهادر  المعمو که دهبو فریم سپیساز ا يانمونه 3 شکل. میباشد مناسب هغیرو  بنر تابلو ،غرفه

 .باشد یقابل اجرا م هیمتر بدون پا 4

 

 
 نمونه غرفه بندي استاندارد با اسپیس فریم - 3شکل 
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 بین المللی چاپ ،بسته بندي و فرآورينمایشگاه رمین چهاقوانین و مقررات 

 نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
  نمایشگاهی درچاج)  

 رداربرخو يباالتر متومقاو  مستحکاا از ،فریم سپیسو ا بستیدار زهسا با مقایسهدر  ،بندهادباآن و  صلیساختار ا عنو لیلد به هازهسااز  عنو ینا
 .میباشد زبا يفضاها مناسبو  دهبو

 

 نمایشگاهی درچا با اردستاندا يغرفهبند نمونه - 4 شکل

 

 غرفه داران نیازمندي هاي برق، آب و هواي فشرده .7

 ریدر جدول ز گردد یم نهیکه شامل هز فشرده ي،آب و هوا یکابل نترنتیمانند برق سه فاز ،خط ا یبه استفاده از خدمات سفارش ازیدر صورت ن
 اتصاالت با شرکت متقاضی می باشد. و هزینه کابل .دیمشخص کن
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 بین المللی چاپ ،بسته بندي و فرآورينمایشگاه رمین چهاقوانین و مقررات 

 نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
  

 هزینه لوله و اتصاالت با شرکت متقاضی می باشد.             تعرفه خدمات هواي فشردهجدول شماره دو :

 ردیف  نوع خدمات فشار هوا  تفادهاس موردحجم  ریال -مبلغ  انتخاب

 1 هواي فشرده  بار 8 لیتر در دقیقه150 گرددمتعاقبا اعالم می 

 2 هواي فشرده  بار 8 لیتر در دقیقه500 گرددمتعاقبا اعالم می 

 3 هواي فشرده  بار 16 لیتر در دقیقه150 گرددمتعاقبا اعالم می 

 4 هواي فشرده  بار 16 لیتر در دقیقه500 گرددمتعاقبا اعالم می 

 نیاز مشتریان بسته به 
 هواي فشرده 

 (با مشخصات غیر مندرج در جدول فوق)
5 

 

 

 

 لوله و اتصاالت با شرکت متقاضی می باشد. هزینه            تعرفه خدمات انعشاب آبجدول شماره سه: 

 ردیف  نوع خدمات حجم مصرفی ریال -مبلغ انتخاب

 1 آب به همراه فاضالب لیتر در ساعت 100 ددگرمتعاقبا اعالم می 

 2 آب به همراه فاضالب لیتر در ساعت 500 گرددمتعاقبا اعالم می 

 

شهر نداشته و شرکت  برق نوسان ایغرفه داران بعلت قطع و  یکیالکتر يها ستمیدر قبال ازکار افتادن س یتیمسئول چگونهیه شگاهیشرکت نما
 .دیاقدام نما UPSمحافظ و  يها دستگاه هیراساً نسبت به ته دیکننده با
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 بین المللی چاپ ،بسته بندي و فرآورينمایشگاه رمین چهاقوانین و مقررات 

 نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب
 خدمات نمایشگاهی  .8 

 اتاق جلسات

 (اتاق اختصاصی براي برگزاري جلسه

 نفر) 8با پذیرایی ظرفیت 

VIP 

عدد  (چیدمان کامل یک
 میز براي

 نفر با پذیرایی) 4استفاده 

 کارگاه آموزشی

 پروژکتور(با سیستم صوت و ویدئو 

 نفر)30ظرفیت 

 نوع

مال
ق 

اتا
ت

قا
 

 تعرفه هر ساعت 150،000،000 4،500،000 7000،0000

   
 ساعت /تعداد 

   
 جمع کل

 

 

 امضاء و مهر

 نماینده شرکت –مدیر عامل 
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