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 هدف -1

 نمايشاگاه هااي    مركا   هااي نمايشاگاه    ساالن  شرايط سااتت ررهاه در  هدف از تهیه اين دستورالعمل تشريح 

 م  باشد. بین الملل  كیش

 کاربرد دامنه -2

 نمايشاگاه هااي   مركا   براي تمام  متقاضایان  كاه درتواسات سااتت ررهاه در ساالن هااي        اين دستورالعمل 

 .را دارند كاربرد داردكیش بین الملل  

 مراجع -3

3-1- ISO9001 

3-2- ISO10002 

3-3- ISO10004 

 و اصطالحات تعاريف -4

 .ندارد

 مسئولیت -5

 اين دستورالعمل بر عهده رئیس اداره امور نمايشگاه ها م  باشد.مسئولیت اجراي  -5-1

 بر عهده مادير اماور هماايش هاا و نمايشاگاه هاا       مسئولیت نظارت بر حسن اجراي اين دستورالعمل  -5-2

 م  باشد.

 روش اجرا -6

برابر مقررات عموم  مرك  نمايشگاه هاي بین الملل  كیش محل ررهه هاي تودساز جهت آراز  -6-1

 روز قبل از اهتتاح نمايشگاه تحويل بهره بردار م  گردد. 5ساز ررف حداكثر  عملیات ساتت و
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 و طراح  شركت يا هرد استخدام الزم است از متخصص، ریر اهراد استفاده سوء از جلوگیري جهت -6-2

مدارک مربوط به شرکت پیمانکار توداري نمايید.  بدون مجوز يا ساتت و ساز ررهه بندي دكور

ار برق طبق دستورالعمل جهت شناسايی و صدور مجوز کار بايد همراه ساخت غرفه و پیمانک

 .پیمانکار بوده تا مجوز کار صادر شود

و تحويل محل ررهه جهت انجام عملیات  شده شركت هاي ررهه ساز متعهد به حضور در موعد تعیین -6-3

 ررهه سازي م  باشند. 

و ات وارده به تجهی ات ، تسارههتنظیف و تخريب و تخلیه رر بابتو وجه نقد سپردن چک تضمین  -6-4

ريال جهت ساتت ررهه از طرف شركت هاي ررهه ساز  200.000مترمربع  ازاء هره حسن انجام كار ب

 ال ام  م  باشد.

با « درتواست انشعاب برق ررهه»در قالب هرم استفاده از انشعاب برق منوط به ارائه درتواست كتب   -6-5

بايست  توسط متقاض  م  كه ن شده ه برابر تعرهه تعییو پرداتت ه ينه هاي مربوط W03-F03كد 

 پرداتت گردد. شرکت سرمايه گذاري و توسعه کیشدر وجه 

آالت و كاالهاي سنگین جهت نمايش در ررف بايد نسبت به اتذ مجوز از  جهت جابجاي  ماشین -6-6

 مدير سالن اقدام نمايند.

سبت به پرداتت ه ينه مربوطه در جهت اتذ مجوز ررهه سازي ن  شركت هاي ررهه ساز م  بايست -6-7

اقدام  (0101154750بانک تجارت شماره حساب ) شرکت سرمايه گذاري و توسعه کیشوجه 

 )ارائه اصل هیش ال ام  م  باشد.( نمايند.

 مبلغ به ریال شرح  هزینه ردیف

 1.500.000 متر 24ه ينه ساتت ررف تا  1

 1.700.000 متر 36تا  25ه ينه ساتت ررف  2

 2.500.000 متر 50تا  37ه ينه ساتت ررف  3

 2.700.00 متر 100تا   51ه ينه ساتت ررف  4

 3.500.000 متر 150تا  101ه ينه ساتت ررف  5

 4.500.000 متر 200تا 151ه ينه ساتت ررف  6

 5.000.000 متر 201ه ينه ساتت ررف باالي  7
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ق براساس ه ينه هاي مترتب جهت ساتت ررف توضیحات : توضیح اينكه ه ينه هاي مندرج در جدول هو

 تعیین گرديده كه شركت سازنده ررهه م  بايست قبل از ساتت پرداتت نمايد.

ید مسئول برق العمل و تأياين دستور  6-5بند ز جهت انجام موارد تاص برابر ها 3استفاده از برق  :يک تبصره

 سالن م  باشد.

د مورد درتواست متقاض  صرهاً توسط مسئول برق تحويل برق جهت ررف تود ساز و ساير موار -6-8

مجاز به  رأساً ک از ررهه سازان و يا متقاضیان سالن قابل تحويل تواهد بود و در اين رابطه هیچ ي

 . نم  باشند تفاده و نصب انشعاب تابلوهاي برقاس

 200ش از مترمربع م  باشد و ررهه هاي بی 200هر انشعاب برق هقط جهت استفاده ررف تا متراژ  -6-9

 مترمربع بايد به نسبت متراژ انشعاب جديد درياهت نمايند.

كه با توجه به جانماي  ررهه ها، است متر  4آن  آرايش سازي و ررهه جهت مجاز حداكثر ارتفاع -6-10

متر و عمق آن  32و طول هر ررهه حداكثر  متر قابل اه ايش م  باشد. 6مجوز آن از مدير سالن تا 

 متر م  باشد. 3حداقل 

روشناي  ررهه ها م  بايست  از سیستم روشناي  كم مصرف  )همانند  به منظور تأمینررهه سازان  -6-11

 پروژکتورها و المپهاي و مجاز به استفاده از و ... ( استفاده نموده  LED  ،SMDالمپ هاي 

 نم  باشند در ریر اينصورت مشمول ، گازي ، رشته اي و مدادي و ...() هالوژن معمول  پر مصرف

 پرداتت جريمه تواهند شد.

 .باشد م  ال ام  احتمال  حوادث و تطرات بروز از جلوگیري جهت به ايمن  شیشه از استفاده -6-12

 تمام  .باشند سكوريت بايست م  باشد سانیمتر 70 از بیش آنها ضلع يک كه هاي  شیشه تمام 

 سكوريت بايست م . ندشو م  استفاده ررهه داتل  هضاهاي كننده جدا و نما براي كه هاي  شیشه

و شیشه هاي دور ررهه بايد با شبنما و برچسب احتیاط مشخص بوده  میلیمتر 8 ضخامت حداقل و

  تا از تطرات آت  جلوگیري نمايند.

درصد از سقف را  40ررف داتل سالن كه اقدام به اجراي سقف م  نمايند م  بايست حداقل  -6-13

درصد پوشش دهند م  بايست  60رتیكه بیش از بصورت مشبک و يا راه راه بازگذاشته و در صو

 .حريق استفاده نمايند اعالمسنسورهاي حسگر و چشم  
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ديواره هاي پشت  ررف تودساز كه مشرف به راهرو نمايشگاه و ررف  ،زيباسازي ررهه هاي تودساز -6-14

سطح چوب  صاف به رنگ سفید با پوشش مناسب در حد درجه  يکمجاور م  باشند بايد توسط 

 د.شانده شونيک پو

درصد متراژ ررهه را به صورت نیم طبقه  50مشاركت كنندگان در داتل سالن م  توانند حداكثر  -6-15

 د.م  بايست، بدون سقف اجرا گرد طبقه نیمین چنو هم نمايند اجرا

 ، شن، پوكه، ماسه، سیمان، گچهر گونه مصالح ساتتمان  جهت ساتت ررف تودساز از قبیل  -6-16

)هقط با صدور مجوز  ممنوع م  باشد. آنها مشابه، آسفالت، تیغه گچ ، بلوک و تاک، ري ه سنگ

 (مدير نمايشگاه

 و...  اتاق كنفرانس - آبدارتانه -قابل رؤيت بودن داتل هضاهاي بسته انبار -6-17

 د.كیلوگرم تجاوز ننماي 450همكف از  بااليوزن اجسام جهت كف طبقات   -6-18

ن، شركت كنندگان بايد بر روي كف زمین و زير ديوارها آ تخريبهنگام نصب ديواره هاي ررهه يا  -6-19

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

، اب ار و لباس كار ممنوع آمی ي استفاده از سرويسهاي بهداشت  جهت شستشوي لوازم نقاش  و رنگ -6-20

 م  باشد.

 .ررهه مانند كارتن، جعبه در پشت پنلها تودداري گردداز قراردادن هرگونه وسايل مازاد  -6-21

استانداردهاي مل  ساتتمان در ساتت ررف همكف، نیم طبقه و نصب و راه اندازي تجهی ات برق   -6-22

رعايت نموده و در صورت ايجاد حادثه سازنده ررهه مسئول تواهد بود.)با توجه به عدم رعايت 

ب سازه اقدام و ه ينه ناش  از آن از سازنده كسر تواهد مدير سالن م  تواند نسبت به تخري ،موضوع

 گرديد.(

ن توسط پیمانكاران ررهه ساز پس از اتذ مجوز از مدير سالن و مشخص نمودن جانماي  ررف در پال -6-23

رگونه مغايرت در جانمائ  پالن درصورت ه و گروه هن  و اجرائ  سالن مجاز به ساتت و ساز میباشد

  و اجرائ ، نسبت به تخريب آن اقدام و ه ينه آن از پیمانكار كسر ید شده توسط گروه هنتأي

 میگردد.

راي رشته ب 3و استفاده از كابل  تأمینبرق مورد نیاز ررهه تود موظف به  ررهه سازان جهت تأمین -6-24

به   هاز م  باشد. )بدنه كلیه چراغ ها و تجهی ات م  بايست 3 برايرشته  5برق تكفاز و كابل 

 صل گردند.(سیستم ارت مت
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ررهه سازان موظف به نصب جعبه هیوز مینیاتوري همراه با كلید حفاظت جان در مسیر انشعاب برق  -6-25

 ررهه هاي تود م  باشند.

درتواست   در صورت نیاز شركت هاي متقاض  به استفاده از تط تلفن ثابت، متقاض  م  بايست -6-26

رابطه موضوع بررس  و در صورت وجود تود را بصورت مكتوب به مدير سالن ارائه نمايد كه در اين 

ثابت پس از پرداتت ه ينه مطابق تعرهه امكانات الزم، با لحاظ نمودن اولويت درتواست تط تلفن 

 كه در وجه شركت سرمايه گذاري و توسعه كیش پرداتت تواهد شد به متقاض  تحويل م  گردد.

خاله هاي مربوط به ساتت و تخريب پیمانكاران ررهه ساز متعهد به سپردن تعهد جهت تروج كلیه ن -6-27

اه در ریر اينصورت نمايشگ ،ياهت(انتقال به منطقه بازج از محدوده نمايشگاه م  باشند )ررهه به تار

يا وجه نقد نسبت به انجام اين كار اقدام و كلیه تسارات ناش  از آن را از محل چک تضمین  رأساً

 نكاران ررهه ساز حق هرگونه اعتراض را از تود سلب ، پیمام  نمايد و در اين رابطهأمین ت( 4-6)بند

 م  نمايند.

با بدرست  و مطابق تود بديه  است چنانچه شركتها و پیمانكاران ررهه ساز نتوانند به تعهدات  : دو تبصره

آنان داده سازي به ررهه  هعالیتهیچگونه مجوزي جهت  ي بعديعمل نمايند در نمايشگاهها مربوطهمقررات 

 شد. نخواهد 

مطابق با برنامه كاري كه توسط مديريت همايش ها و نمايشگاه ها درب سالن هاي نمايشگاه   -6-28

 باز م  باشد.  ،مشخص م  گردد

باز بودن درب سالن ها تارج از ساعت اعالم  در شرايط تاص حسب تشخیص مديريت سالن  :سه تبصره

 تعیین تواهد شد. 

 كاران ساتته شده از طرف پیمانجمع آوري ررف اتذ تسويه حساب پس از اتمام نمايشگاه و  -6-29

 . ررهه ساز ال ام  تواهد بود

ه در د در ریر اين صورت ايراد و يا وقفسالن برس مسئول تأيیدبايست  به م  نقشه اجرائ  ررهه  -6-30

 انجام عملیات مربوط به ساتت ررهه به عهده پیمانكاران ررهه ساز تواهد بود.

و پرسپكتیو  A3در اندازه  100/1با مقیاس روز قبل از اهتتاحیه نمايشگاه  10 پالن نهاي ارائه  :چهار تبصره

كه بايد  به همراه ذكر مصالح مصره  جهت ساتت ررهه از طرف ررهه ساز ال ام  م  باشد A3طرح نی  در اندازه 

 توسط مدير سالن تايید گردد.
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تواهد بود. در نمايشگاه ن اهتتاح تا زماتود مسئول نظاهت حريم ررهه تحويل   ،پیمانكار ررهه ساز -6-31

ل  ساتت ررهه اقدام تواهد گرديد و از محل چک ریر اين صورت پس از دوبار اتطار نسبت به تعطی

 ه ينه تواهد شد. مذكورجهت انتقال ضايعات ررهه سازي مربوط به ررهه و وجه نقد تضمین 

گاه مجاز تواهد بود نسبت به چنانچه شركت كننده از طرح تأيید شده عدول نمايد مديريت نمايش -6-32

شركت مبادرت كرده و تسارت وارده را از تخريب تأسیسات  كه تالف مقررات ساتته شده اند 

 كننده اتذ نمايد. 

ساعت قبل  24، چیدمان كاال و آرايش و آماده سازي ررهه بايد ساتت ررهه ها كلیه عملیات اجرائ  -6-33

ايل اضاه  و صندوق هاي تال  از محوطه نمايشگاه، از اهتتاح نمايشگاه به اتمام برسد و كلیه وس

 تارج گردد. 

پیمانكار ررهه ساز و شركت كننده مسئول اتفاقات و يا هرگونه حادثه به وجود آمده جهت كاركنان  -6-34

 تود م  باشد و مسئولین نمايشگاه در اين زمینه هیچگونه تعهدي نخواهند داشت.

بكار گرهته  ارائه بیمه نامه مسئولیت همراه با لیست اهراد پیمانكار ررهه ساز و شركت كننده مل م به -6-35

 م  باشند. شده جهت ساتت ررهه

ررهه ساز و شركت كننده مل م به استفاده از لباس كار و تجهی ات ايمن  مطابق پیمانكار  -6-36

 پرسنل ررهه ساز تود م  باشند. براي تمام   HSEاستانداردهاي

 موجود در نمايشگاه واگذار م  گردد.  برق قابل استفاده هقط بر اساس ظرهیت -6-37

ساعت پس از پايان نمايشگاه ال ام  است عدم توجه به اين  24تخلیه و تخريب ررف حداكثر تا  -6-38

نسبت به انجام آن اقدام و هرگونه ه ينه تسارت  تواهد شد تا مسئولین نمايشگاه رأساً موضوع باعث

نمايند. بديه  است اگر اينگونه  تأمینقد و يا وجه نناش  از انجام آن را از محل چک تضمین 

پیمانكاران نتوانند به تعهدات تود عمل نمايند در ساير نمايشگاه ها هیچگونه مجوزي جهت ساتت 

در  HSEرعايت نكات ايمن   ،دستورالعمل با)شايان ذكر است مطابق  ررهه به آنان داده نخواهد شد.

 م  باشد.( رهه ها نی  ال ام تخريب ر

سارات ناش  از ساتت، تنظیف و تخريب و تخلیه هرگونه عدم رعايت بندهاي ذكر شده در كلیه ت -6-39

اين دستورالعمل طبق تعرهه تسارات و جريمه از محل چک تضمین و يا وجه نقد كسر گرديده و 

 مابق  به پیمانكار عودت داده م  شود.

 با تائید مدير سالن(تروج كاال در زمان برگ اري نمايشگاه ممنوع م  باشد. )شرايط تاص  -6-40



 

 دستورالعمل غرفه سازی در نمایشگاه عنوان سند:
 

 01شماره بازنگري: 

 22/05/97تاريخ بازنگري:  W03كد سند: 
 

 وضعیت اعتبار سند 9از  9صفحه 

 

هه و رعايت شئونات اتالق  و اسالم  از طرف شركت ررهه ساز و كاركنان آنها در ايام ساتت رر -6-41

 م  باشد. برگ اري نمايشگاه ال ام 

 مدارک پیوست -7

 W03-F01با كد  ررهه هاي تودسازهرم درتواست  -7-1

 W03-F02تودساز با كد  و تأيیديه طرح ررهه هايهرم تعهدنامه  -7-2

 W03-F03واست انشعاب برق ررهه تودساز با كد هرم درت -7-3

 W03-F04تسارت و جريمه با كد  جدول تعرهه -7-4

                                                    


