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شهر آفتاب
معاونت نمایشگاهی

1

مجموعه مقررات برگزاری نمایشگاه

ویرررش ی
ول ppp

فهرست مطالب:
شماره صفحه

فهرست مطالب
نظام نامه مدیشیت مورنمایشگاهی

3

نظام نامه مدیشیت خدمات نمایشگاهی

13

2

مجموعه مقررات برگزاری نمایشگاه

ویرررش ی
ول ppp

 -1نظام نامه مدیریت امور نمایشگاهی
-1-1برگزارکننده مكلف است قبل از هر گونه اقدام جهت ثبت نام از مشارکت کنندگان داخلي و خارجي نسبت بهه اخه مجهوز برگهزار
نمايشگاه اقدام و سپس پكيج کامل ثبت نام داخلي و خارجي در برگيرنده فرمها ثبت نام و گانت چارت اجرائي نمايشگاه را ارائه نمايد .
-1-2برگزار کننده مكلف به رعايت نكات ذيل ال کر در تنظيم فرم ثبت نام مشارکت کنندگان مي باشد:
الف  -فرم ها ثبت نام از مشارکت کنندگان ايراني  ،خارجي و نيز نمايندگيها

خارجي مي بايستي هر کهدام بصهورت مسهتلل و مجهزا از

ساير فرمها پكيج ثبت نام  ،در برگيرنده مشخصات کامل متلاضي  ،با امكان انتخاب نهوع فضها نمايشهگاهي مهورد نيهاز از جملهه فضها
سرپوشيده  ،فضا باز  ،بدون تجهيزات  ،با تجهيزات ( با ذکر تجهيزات و خدمات استاندارد متعلله در حهداقل متهرا از جملهه تعهداد ميهز ،
صندلي  ،موکت کف غرفه  ،سردرب نويسي  ،پريز برق  ،تعداد روشنائي در حد استاندارد در فرم مربوطه ) با درج تعرفه دقيق مصوب شهرکت
شهر آفتاب تهيه گردد .
ب-برگزارکننده موظف به رعايت دقيق تعرفه ها مصوب فروش فضا نمايشگاهي به مشارکت کنندگان داخلي و خارجي مي باشد
ج -درج مشخصات مشارکت کنندگان در کتاب کاتالوگ نمايشگاه در دو بخش فارسي و التين بصورت جداگانه و کامالً مستلل از فهرم جه ب
آگهي ،با ذکر رايگان بودن درج مشخصات م کور در کتاب نمايشگاه و نيز ذکر تحويل رايگان يك جلد از کتاب نمايشگاه به مشارکت کننده .
د -تهيه فرم ليست گروه کاالئي مرتبط مجاز با موضوع نمايشگاه جهت انتخاب و عالمتگ ار توسط متلاضي مشارکت در نمايشگاه با شهر
عدم پ يرش شرکت کنندگان غيرمرتبط .
ه-تهيه فرم درخواست کارت شناسائي و کارت پارکينگ در يك فرم واحد و بصورت مجزا با درج تعداد کهارت مجهاز بهر اسهات دسهتورالعمل
مربوطه
-1-3تلسيم بند و جانمائي غرف در سالنها مي باستي بر اسات گروه کاالئي باشد.
-1-4برگزارکننده حق هيچگونه تغيير در عنوان نمايشگاه را نداشته و ملزم به رعايت دقيق گروه کاالئي بر اسهات مجهوز نمايشهگاه مه کور
مي باشد.
-1-5برگزارکننده موظف است بمنظور اطالع رساني بهينه نمايشگاه نسبت به طراحي و چاپ بروشور و پوستر نمايشگاه با هماهنگي مديريت
روابط عمومي و امور بين الملل يك هفته قبل ثبت نام اقدام و نمونه ها چاپ شده را به مديريت نمايشگاهي ارسال نمايد .
-1-6برگزار کننده به هيچ وجه حق واگ ار مجوز نمايشگاه به غير را ندارد و در صورت مبادرت لغو امتياز خواهد شد.
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-1-7برگزار کننده مكلف به درج کامل پكيج ثبت نام و اطالع رساني دقيق و شفاف تعرفه مصوب شرکت شهرآفتاب در پورتهال شهرکت و يها
وب سايت نمايشگاه م کور مي باشد.
-1-8بالفاصله پس از تحويل گرفتن سالن ها نمايشگاهي  ،ستاد برگزار بمنظور سرويس دهي بهينه به مشارکت کنندگان در داخل سالن
و يا ساير مكانها مجاز دائر گردد.
1-9برگزار کننده موظف به اعالم دقيق اسامي و مترا فضا ارز تخصيص يافته به مشارکت کننهدگان بهوده و ههر گونهه اعهالم نادرسهت
بعنوان کتمان تللي گرديده و تبعات آن متوجه مجر مربوطه خواهد بود.
 -1-10برگزار کننده موظف است ممنوع بودن فروش کاالها نمايشي در طول برگزار نمايشگاه را به مشهارکت کننهدگان اطهالع رسهاني
نمايد .بديهي است عواقب ناشي از عدم ابالغ به عهده مجر نمايشگاه خواهد بود.
 -1-11برگزار کننده نمايشگاه در صورت نياز به تهيه بليط بايد حداقل يك هفته قبل از افتتاح درخواست خود را بعد از تائيد مديريت امور
نمايشگاهي ارائه نمايد.
 -1-12برگزار کننده مكلف به انجام تبليغات و اطالع رساني مطلوب از محل درآمد ها ناشي از فروش فضها نمايشهگاهي جههت جه ب
مشارکت کنندگان و بازديد کنندگان داخلي و خارجي مي باشد.
 -1-13برگزار کننده موظف است گزارش ادوار پيشرفت پرو ه را در قالب فرم شماره  1در موعدها

ملرر به مهديريت امهور نمايشهگاهي

ارسال نمايد .
 -1-14برگزار کننده موظف است گزارش مبالغ دريافتي به همراه نمونه فرمها ثبت نام تكميل شهده مشهارکت کننهدگان را در قالهب فهرم
شماره 2و 3در موعدها

ملرر  6و  3ماه قبل از برگزار و نيز گزارش نهائي مبالغ دريافتي را بصورت کامل به همهراه يهك نسهخه از نلشهه

جانمائي شده بصورت کامل دو هفته قبل از تحويل سالن به همراه فرم گزارش تك برگي نهائي (فرم شماره  ) 4به مديريت امور نمايشگاهي
ارسال نمايد .
 -1-15برگزار کننده موظف است جهت تحويل گرفتن سالنها و فضا تحت پوشش نسبت به تكميهل فهرم شهماره  6ودريافهت تاييهد هها
مندرج در آن ازسو مديريتها ذيربط نمايشگاه اقدام و به مديريت امورنمايشگاهي ارائه نمايد.
 -1-16برگزار کننده موظف به تهيه و نصب بنر فهرست وشماره غرفه مشارکت کنندگان به صورت متحدالشكل در ورود سالنها مي باشد
 -1-17برگزار کننده مكلف به چاپ و نصب سردرب ورود سالنها بصورت متحد الشكل حداکثر يك روز قبل از شروع نمايشگاه مي باشد
 -1-18برگزار کننده موظف است نحوه ورود و خروج کاال را مطابق مفاد قرارداد جار شرکت شهر آفتاب رعايت نمايد

4

مجموعه مقررات برگزاری نمایشگاه

ویرررش ی
ول ppp

 -1-19برگزار کننده موظف است 48ساعت قبل ازتحويل گرفتن فضا تحت پوشش نسبت به ارائه نمونه امضاها مجاز در قالب فرم
شماره  5جهت خروج کاالها نمايشي وتجهيزات نمايشگاهي  ،فهرست کامل مشارکت کنندگان و نلشه ها جانمايي اقدام نمايد.
 -1-20برگزار کننده موظف است حد اکثر سه هفته پس از پايان نمايشگاه ،گزارش نهايي نمايشگاه را بصورت مجلد و صحافي شده و نيز در
قالب CDدر فرمت مصوب به مديريت امور نمايشگاهي ارائه نمايد.

شیوه نامه نحوه محاسبه هزینه اجاره غرف و خدمات جانبی آن برحسب ارزی و ریالی
 -1-21نمايش کاال با برند يا نام ايراني ،توسط و احد ها توليد صنعتي دارا پروانه بهره بردار و گواهي فعاليت صنعتي  ،کارت شناسائي
کارگاه معتبر و يا واحد توليد صنفي دارا پروانه صنفي توليد  ،که در داخل و يا مناطق آزاد تجار و يا ويژه اقتصاد توليد و ارائه مي
گردند  ،مشمول پرداخت هزينه بصورت ريالي مي باشد.
 -1-22نمايش کاال با برند يا نام ايراني که در داخل توليد و تحت ليسانس و يا محصول مشترک کشورها خارجي معرفي مي گردد
مشمول پرداخت هزينه بصورت ريالي مي باشد.
 -1-23نمايش کاال با برند خارجي که بر اسات سرمايه گ ار مشترک شرکتها ايراني و خارجي در ايران توليد و دارا مجوز از وزارت
امور اقتصاد و دارائي و مصوبه هيات دولت مي باشد ،مشمول پرداخت هزينه بصورت ريالي مي باشد.
 -1-24نمايش نمونه کاال خارجي بمنظور ملايسه با کاال داخل ،توسط واحدها توليد دارا پروانه بهره بردار ازمراجع ذيربط ،در
صورت تجميع نمونه در حدا قل فضا ( به تناسب نوع و ابعاد نمونه) و عدم اقدام به بازاريابي ،مشمول پرداخت هزينه بصورت ريالي مي باشد.
 -1-25مشارکت اتاقها مشترک بازرگاني ايران و ساير کشورها ،صرفاً بدون ارائه کاال  ،مشمول پرداخت هزينه بصورت ريالي مي باشد.
 -1-26مشارکت شرکتها عرضه کننده خدمات مشاوره ا ،پيمانكار طرح و اجرا  ،طراحي سيستم و موارد مشابه صرفاً بدون ارائه کاال و
يا هرگونه تبليغ برند خارجي  ،مشمول پرداخت هزينه بصورت ريالي مي باشد.
-1-27مشارکت آ انسها مسافرتي و گردشگر درصورت عدم تبليغ نمايندگي خارجي،مشمول پرداخت هزينه بصورت ريالي مي باشد.
 -1-28مشارکت نشريات داخلي اعم از روزنامه ،مجله ،بولتن ،ويژه نامه  ،آگهي نامه و امثالهم که با تبليغ توامان شرکتها داخلي و خارجي
منتشر مي گردند  ،مشمول پرداخت هزينه بصورت ريالي مي باشد .بديهي است تبليغ برند يا نمايندگي شرکت ها

خارجي در غرفه

ت خصيص يافته به نشريات ( از طريق نصب بنر ،پخش فيلم ،توزيع سي د  ،کاتالوگ و بروشور مستلل خارجي و  ) ...ممنوع مي باشد.
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 -1-29محصوالت خارجي وارد شده در کشور بصورت فله که پس از بسته بند و يا مخلو با کاال ايراني (با هر نام يا برند ايراني و با درج
يا عدم درج ت حت ليسانس) ،توسط مشارکت کننده داخلي به نمايش گ اشته مي شود  ،به ميزان فضا اشغال شده ،مشمول پرداخت هزينه
بصورت ريالي مي باشد.
 -1-30نمايش کاال توليد داخل که با برند خارجي ( به استثناء موارد بند )4تبليغ گردد  ،مشمول پرداخت ريالي مي باشد.
-1-31مشارکت کنندگاني که صرفاً و به طور مستليم از کشورها خارجي شرکت نمايند و يا محصوالت آنان مشمول ورود کاال موقت
نمايشگاهي از مباد گمرکي باشند ،پرداخت هزينه بصورت ارز ميباشد.
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فشم شماره 1

فرم گزارش ادواری روند پیشرفت امور اجرایی نمایشگاه

تاریخ تنظیم گز رش

مسئول هماهنگی و نظارت:
عنوان و دوره برگزاری نمایشگاه:
برگزار کننده:

تاریخ برگزاری:

اقدامات انجام شده تا تاریخ / /
سالنها و فضای تحت پوشش :
کاالهای قابل ارائه :
تعداد مشارکت کنندگان داخلی :

درصد افزایش  /کاهش:

متراژ مفید مشارکت کنندگان داخلی :

درصد افزایش  /کاهش:

تعداد مشارکت کنندگان خارجی:

درصد افزایش  /کاهش :

تعداد بصورت نمایندگی :

درصد افزایش  /کاهش بصورت نمایندگی :

تعداد حضور رسمی :

درصد افزایش  /کاهش بصورت رسمی:

متراژ مشارکت کنندگان خارجی:

درصد افزایش  /کاهش :

متراژ بصورت نمایندگی :

درصد افزایش  /کاهش بصورت نمایندگی :

متراژ بصورت رسمی:

درصد افزایش  /کاهش بصورت رسمی:

تعداد کشورهای مشارکت کنندگان خارجی:

درصد افزایش  /کاهش:

کشورهای شرکت کننده :

تایید و امضاء برگزارکننده:
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گزارش ادواری روند برگزاری نمایشگاه

فشم شماره 2

ردیف

سالن

شماره

نام

غرفه

شرکت

متراژریالی
باتجهیز

بدون
تجهیز

متراژارزی
باتجهیز

بدون
تجهیز

مبلغ جزء
ریالی

ارزی

تاریخ تنظیم گز رش
مبلغ کل ریالی

مبلغ کل ازری

بدون

بدون

باتجهیز

تجهیز

باتجهیز

جمع
نام شرکت:

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

8

/ /

محل امضاء:

تجهیز
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فشم شماره 3

گزارش ادواری روند برگزاری نمایشگاه

نوع تعرفه

مبلغ ذکر شده در توافقنامه برگزار

مبلغ دریافتی توسط برگزار

کننده

کننده

فشوش هش متش مشبع غشفه فضاي بسته با تجهیز ت ریالی
فشوش هش متش مشبع غشفه فضاي بسته بدون تجهیز ت ریالی
فشوش هش متش مشبع غشفه فضاي بسته با تجهیز ت رزي
فشوش هش متش مشبع غشفه فضاي بسته بدون تجهیز ت رزي
فشوش هش متش مشبع غشفه فضاي باز ریالی
هش متش مشبع غشفه فضاي باز رزي
نام و نام خانوادگی مدیرعامل:

نام شرکت برگزارکننده :
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فرم گزارش تک برگی

فشم شماره 4

تاریخ تنظیم گز رش

/ /

نوع نمایشگاه
عنو ن
بشگز ر کننده
ساعت کار نمایشگاه

تاریخ بشگز ري
کل فضاي سشپوشیده( ناخالص) متش مشبع
متش ژ (مفید) سشپوشیده د خلی
فضاي باز

متش مشبع

د خلی

متش ژ( مفید )سشپوشیده خارجی
خارجی

متش مشبع

متش مشبع

متش مشبع

سالن هاي تحت پوش
کاالهاي ر ئه شده
تعد د ششکتهاي د خلی

ششکت

تعد د کشورهاي ششکت کننده خارجی

تعد د ششکتهاي خارجی ششکت
کشور

جدول تعد د نفش ت و ششکتهاي مشارکت کنندگان خارجی به تفکیک هشکشور
ردیف

نام شرکت برگزارکننده :

نام کشور

تعد د ششکت ها

نام و نام خانوادگی مدیرعامل:
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فرم نمونه امضاهای مجاز

فشم شماره 5
مدیریت محترم امور نمایشگاهی

سالم علیکم
حتش ما بدینوسیله نمونه مضاء هاي مجاز ذیل جهت  .......................نمایشگاه  ........................................معشفی می گشدد .
نام و نام خانوادگی

نمونه امضاءو مهرستاد برگزاری نمایشگاه

مسئولیت

مهر و امضاء برگزار کننده نمایشگاه:

.
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راهنمای فرم تحویل سالن به برگزار کننده
مراحل دريافت فرم تحويل سالن به مجر به شرح ذيل مي باشد:
 )1ارائه کليه اطالعات مورد نظر طبق زمانبند
 )2تاييد اطالعات اوليه توسط مديريت امور نمايشگاهي
 )3دريافت تاييديه مديريتها ذيربط
 )4تكميل فرم تحويل سالن پس از تاييد نهايي
 )5ارائه فرم تحويل سالن به انتظامات
 )6فرم م کور پس از درج تاريخ وساعت تحويل سالن به مديريت امور نمايشگاهي تحويل مي شود

فرم تحویل سالن به برگزارکننده

فرم شماره 6
شماره وتاریخ قرارداد :
ردیف

محل امضاء

معاونت  /مدیریت

 .1امور مالی -تسویه حساب مطابق قررارداد مرورد
تأیید است
 .2خدمات نمایشگاهی  -کلیه موارد بیمه ای و امرور
غرفه سازی و امور گمرکی انجام شده است.
 .3روابط عمومی – کلیه طرحها مورد تأییرد و مروارد
اطالع رسانی انجام شده است
 .4امررور نمایشررگاهی – کلیرره اطالعررات مطررابق
دستورالعمل دریافت شده است
 .5انتظامات سالن – سالن در تاریخ ............و ساعت
.............تحویل نماینده محتررم برگزارکننرده
آقای ..........شد.


فرم پس از تکمیل جهت بایگانی سوابق به مدیریت محترم امور نمایشگاهی تحویل گردد.
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 _2نظام نامه مدیریت خدمات نمایشگاهی
-2الف  :امور خدمات نمایشگاهی
 -2-1بررسي و شناخت خدمات نمايشگاهي مورد نياز هر يك از گروهها مخاطب نمايشگاه و برنامه ريز جهت ارائه خدمات م کور در 7
خدمات تأمین نیروی انسانی-حمل ونقل -تجهیزات اضافی غرفه -غرفه سازی -گل آرائی -برق و روشنائی -اینترنت  -چاپ وتکثیر -میتینگ روم -خدمات گمرکی

-2-2با توجه به لزوم نظارت بر کيفيت و نحوه تهيه و طبخ غ ا روزانه ،از پ يرش و ارسال درخواست مشارکت کنندگان مبني بهر ورود غه ا
از خارج از سايت نمايشگاه خوددار شود .در صورت لزوم با اخ مجوز مديريت خدمات نمايشگاهي امكان پ ير مي باشد .
-2-3برگزار کننده مكلف به اخ نرخ کليه خدمات نمايشهگاهي بهه همهراه تعرفهه هها مربوطهه ( مطهابق فهرم شهماره  )8از طريهق سهايت
نمايشگاهي شهر آفتاب اعالم مي گردد.
 -2-4برگزارکننده مكلف است به نحو مناسب به اطالع مشارکت کنندگان و غرفه داران برساندکه ورود جرثليل ها حامل کهاال در حهين
برپائي و زمان تخليه به داخل سالن ها نمايشگاهي ممنوع بوده مگر در موارد استثناء که بايد با هماهنگي معاونت نمايشگاهي صورت پ يرد.
-2-5برگزارکنندگان نمايشگاهي موظفند در اوراق ثبت نام ،اطالع رساني و تاکيد نمايند که مشارکت کنندکان در زمان برگزار نمايشهگاه
جهت استفاده از خدمات نمايشگاهي ( چرخ دستي  ،تهيه غ ا و ساير ) صرفا از خدمات پيمانكاران مجاز شهر آفتاب استفاده نمايند.
 -2-6درخواست فعاليت کافي شاپ در داخل سالنها صرفاً با اخ مجوز وارسال در خواست کتبي توسط برگزارکنندگان بهه مهديريت خهدمات
نمايشگاهي و پس از تأييد وقبل از برپائي نمايشگاه ملدور خواهد بود.
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فرم درخواست خدمات نمایشگاهی

فرم شماره 8

در نمایشگاه ...............................................تاریخ برگزای  ........................ایام برگزاری............

مشخصات

درخواست کننده

اسم شرکت:

نام نماینده شرکت:

متراژ غرفه:

شماره /نام سالن:

شماره ثابت رابط:

ایمیل نماینده شرکت:

شماره غرفه:

شماره همراه نماینده:

تأمین نیروی انسانی

مترجم

نوع

راهنما داخل غرفه نظافت داخل غرفه

پذیرایی داخل

نگهبان

غرفه

جمع کل -ریال

هزینه دوره
تعداد نفرات
کل
جرثقیل

حمل ونقل

نوع

لیفتراک

3تن

 10تن

 5تن

 3تن

 2تن

چرخ برقی
 10تن

 5تن

تریلی-کامیون

بابت هر محموله

قیمت تخلیه وبارگیری

-

قیمت جابجایی

توافقی

کل

غرفه

تجهیزات اضافی

نوع

صندلی

میز

مبل

یخچال

LCD

قیمت/تعداد -درجه1
قیمت/تعداد -

درجه2

قیمت/تعداد -

درجه 3

قیمت کل  4 -روز

نوع

پیش ساخته عادی پیش ساخته مدوالر

مدوالر ویژه

خودساز ویژه

خودساز عادی

غرفه سازی

متراژ غرفه
قیمت هر متر
هزینه کل
سبد گل

نوع

گلدان-درختچه

تاج گل

گلدان -گل فصلی

گل آرائی

قیمت/تعداد  -کوچک
قیمت/تعداد  -متوسط
قیمت/تعداد -بزرگ

کل
برق و روشنائی

برق  3فاز

نوع

آمپر مازاد ....

اجاره ونصب پروژکتور اضافی

تعداد/مقدار
قیمت
کل

اینترنت

نوع

اینترنت 128

اختصاصی

--

مشترک

رایگان

کل

--

اینترنت 1مگ

اینترنت 2مگ

اینترنت 5مگ
--
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نوع

طراحی ،چاپ بنر

کارت ویزیت

تراکت

چاپ وتکثیر

تعرفه
تعداد سفارش
کل
نوع

کارگاه آموزشی

اتاق جلسه

VIP

میتینگ روم

تعرفه هر ساعت
تعداد  /ساعت
کل

خدمات گمرکی
تشریفات

جمع کل -ریال
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-2ب  :واحد امور گمرکی :
(مدارک مورد نیاز جهت تائیدیه فرم تحویل سالن )
 -2-8ارائه ليست ارز توسط برگزار کننده به مديريت خدمات نمايشگاهي حداقل  15روز قبل از برپائي نمايشگاه با درج مشخصهات ذيهل
شامل:
 -2-8-1درج مترا غرف ارز به تفكيك هر شرکت با در نظر گرفتن حداقل مترا ( 12متر داخل سالن و  30متر فضا باز نمايشگاهي).
-2-8-2درج شماره سالن و شماره غرفه و محل فضا باز نمايشگاهي به تفكيك شرکتها مشارکت کننده از هر کشور.
 -2-8-3در صورت واگ ار غرف ارز به سرگروه شرکت ها خارجي (به صورت پاويون )مترا کل ارز اعالم و شرکت ها زيهر مجموعهه
آن در ذيل اعالم شود.
(مدارک مورد نیاز جهت اخذ تاییدیه مشارکت ورود موقت یا ترانزیت کاال)
 -2-9ارائه درخواست کتبي متلاضي در کاغ سربرگ دار ممهور به مهر و امضاء مدير عامل شرکت مربوطه ،به عنوان مديريت محترم خهدمات
نمايشگاهي شرکت نمايشگاه ها بين المللي شهر آفتاب با ذکرنام و نوع کاال  ،شماره و تاريخ فاکتور  ،شماره و تهاريخ بارنامهه  ،ارزش کهاال ،
قيد نام شرکت فرستنده  ،نام گمرک مورد نظر و عنوان نمايشگاه مطابق فرم شماره(13و)12


ثبت در خواست در دبير خانه شرکت .



ارائه تصوير بارنامه کاال به صورت خوانا.



ارائه تصوير فاکتور يا فاکتورها مربو به کاالها نمايشگاهي مورد نظربه زبان انگليسي که دارا شهماره  ،تهاريخ  ،ممههور بهه مههر و
امضا و تايپ شده باشد).

تبصره  : 1صدور تأييديه مشارکت پس از پايان نمايشگاه ها ملدور نخواهد بود.
تبصره  : 2به دليل عدم امكان احراز هويت و ارائه تعهدات و سپرده ها مالي توسط مشارکت کنندگان خارجي به گمرکهات  ،صهدورتأييديه
مشارکت به افراد غير مليم در ايران امكان پ ير نخواهد بود .ل ا بدين منظور از شرکتها حمل و نلل بين المللي مي توان به عنهوان نماينهده
جهت اقدامات قانوني استفاده نمود.
تبصره  : 3در صورت نياز به حضور و فعاليت گمرک در ايام تعطيل و در خارج از وقت ادار  ،مجر ملزم به ارائه درخواست مكتهوب حهداقل
 48ساعت قبل به مدير خدمات نمايشگاهي مي باشد.
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(مدارک مورد نیاز جهت اخذء مجوز ترخیص قطعی)
 -2-10ارائه درخواست کتبي متلاضي در کاغ سربرگ دار ممهور به مهر و امضاء مدير عامل شرکت مربوطهه بهه عنهوان مهديرعامل محتهرم
شرکت نمايشگاه ها بين المللي شهر آفتاب با ذکرنام شرکت مشارکت کننده و نوع کاال  ،شماره و تاريخ فاکتور  ،شماره و تاريخ بارنامه ،

ارزش کاال به عدد و حروف ( دالر و يورو ).....شماره و تاريخ قهب

انبهار  ،شهماره پروانهه ورود موقهت  ،نهوع کهاال و  ......طبهق نمونهه فهرم

شماره(13
 ثبت در خواست در دبيرخانه شرکت نمايشگاه ها بين المللي شهر آفتاب
 معرفي نماينده مربوطه جهت انجام مراحل ادار و اخ مجوزها مربوطه .
 ارائه تصوير فاکتور يا فاکتورها مربو به کاالها نمايشگاهي مورد نظربه زبان انگليسي که دارا شماره  ،تاريخ  ،ممهور به مهر و امضها
و تايپ شده باشد .
 ارائه تصوير نامه تائيديه مشارکت در نمايشگاه.
 ارائه اصل و تصوير قب

انبار پشت نويسي شده .

 ارائه تصوير پروانه ورود موقت .
 ارائه تصوير بار نامه.
 ارائه تصوير گواهي مبداء.
 ارائه کاتالوگ کاال مورد درخواست.

-2ج  :امور بیمه
وظايف برگزارکنندگان نمايشگاه ها داخلي برا ارائه بيمه نامه ها برگزار نمايشگاهها به شرح ذيل:
-2-11تهيه و ارائه بيمه نامه حوادث ،سوانح  ،آتش سوز و سرقت به استثناء ساختمان و ابنيه.
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-2-12تهيه و ارائه بيمه نامه مسئوليت مدني و ماد در قبال کارکنها ن سهتاد ( دفتهر و عمليهاتي )  ،مهديران سهالن  ،اشهخا

ثاله و

پيمانكاران فرعي.
-2-13تهيه و ارائه بيمه نامه مسئوليت مدني و ماد در قبال بازديد کنندگان و مراجعين و اشخا

ثال .

-2-14تحويل کليه بيمه نامه ها به همراه يك نامه با سربرگ برگزارکننده نمايشگاه با درج متن ارائه تعهد برگزارکننده مبني بر قبول نواقص
احتمالي بيمه نامه ها ارائه شده به نمايشگاه  ،يك هفته قبل از تاريخ برگزار نمايشگاه .
بند -1مدت زمان شروع و پايان بيمه نامه ها حداقل  24ساعت قبل از تحويل سالن به برگهزار کننهده و  48سهاعت پهس از اتمهام ههر يهك از
نمايشگاه ها و يا حداقل  24ساعت پس از تخليه سالن ها و محوطه نمايشگاه از کاالها و تجهيزات .
بند -2انواع خطرات تحت پوشش م کور در هر يك از بيمه نامه ها شامل :آتش سوز  ،سرقت با شكست حرز  ،باليا طبيعي از قبيل صاعله
 ،سيل  ،زلزله  ،طوفان  ،گردباد و همچنين موارد از قبيل نوسانات برق  ،ترکيدگي لولهه آب و فاضهالب  ،ضهايعات ناشهي از بهرف و بهاران،
سلو هواپيما و هلي کوپتر و پرتاب قطعات آن دور از فرودگاه  ،انفجار ،برخورد اجسام  ،رانش زمين خواهدبود( .ضمناً موارد ذکر شده در ههر
يك از نمايشگاه ها بنا به تشخيص و صالحديد شرکت نمايشگاه ها بين المللي شهر آفتاب قابل تغيير است).
بند -3مترا مفيد نمايشگاهي و فضا کل نمايشگاه ( داخل سالن و فضا باز نمايشگاهي ) تحت پوشش بيمه قرار گرفته و ارزش کلهي کهاال
ها و تجهيزات نمايشگاهي هر نمايشگاه و ارزش هر متر مربع آن نيز در بيمه نامه ها ذکر شود.
تبصهره : 1مسئوليت اظهارغيرواقعي ارزش کاالها و تجهيزات نمايشگاهي موجود در غرف مشارکت کننهدگان در نمايشهگاهها بهه عههده برگهزار
کننده آن نمايشگاه مي باشد.
تبصره  :2پوشش بيمه غرف فضا باز نمايشگاهي شامل کليه خطرات مندرج در بند  2فوق ال کر در بيمه نامه ها الزاميست .
تبصره  :3ارزش هر متر مربع غرف نمونه کاال و تجهيزات نمايشگاهي جهت پوشش بيمه در فضا مفيد نمايشگاهي حداقل ده ميليهون ريهال (
به غير از فرش دستباف و طال و جواهرات و نمونه کاالها قيمتي ) پيشنهاد مي گردد.
 ارزش هر متر مربع غرف نمايشگاهها فرش دستباف و طال و جواهرات و نمونه کاالها قيمتي جههت پوشهش بيمهه بها نظهر و مسهئوليت
برگزار کننده

نمايشگاه مربوطه مي باشد.

تبصره  :4با توجه به اينكه مسئوليت حفظ و نگهدار کليه کاالها نمايشگاهي و همچنين ساير تجهيزات نمايشگاهي نمايشهگاه بهين المللهي
شهر آفتاب از زمان تحويل سالن ها و فضاها

نمايشگاهي به برگزارکننده نمايشگاه تا زمان تخليه کامهل و تحويهل امهاکن يهاد شهده بهه

شرکت
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نمايشگاه ها بين المللي شهر آفتاب به عهده برگزارکنندگان نمايشگاهها مي باشد  ،ل ا ملتضي است در درج شهرايط عمهومي وخصوصهي و
همچنين پوششها مالي و جاني مندرج در بيمه نامه ها دقت الزم و شايسته مد نظر قرار گيرد.
بند -4تعداد کارکنان ثابت و متغير ستاد و شغل هر يك از آنها بايد مشخص شده و حداکثر تعهدات مالي و جاني برا هر يك از آنها لحها
گردد.
بند -5برگزارکننده نمايشگاه موظف است کليه بازديد کنندگان و مراجعين که وارد هر يك از نمايشگاه ها مي شهوند را طبهق ملهررات سهاالنه
مصوب بيمه مرکز ا يران تحت پوشش بيمه کامل حوادث ،سوانح جاني و مالي قرار داده و تعهد بيمه گهر بهرا پرداخهت غرامتهها فهوت و
نلص عضو از زمان تحويل سالن به برگزلرکننده و همچنين تحويل سالن به نمايشگاه شهر آفتاب به ازا هر  2000نفر حدقل  1نفهر را بيمهه
نماييد.


در صورت برگزار مراسمات در محوطه باز همانند اعياد غدير و قربهان و و غيهره حهداقل  50نفهر را در ههر حادثهه (بها حهداکثر
تعهدات جاني و مالي در ماهها عاد و حرام (قمر ) طبق ملررات سهاالنه بيمهه مرکهز يهران بها همهاهنگي مهديريت خهدمات
نمايشگاهي تحت پوشش قرار دهند.

بند -6برگزارکننده موظف مي گردد در صورت مشاهده نواقص در بيمه نامه ها سريعاً نسبت به رفع نواقص و ارائهه آن بهه مهديريت خهدمات
نمايشگاهي اقدام نمايد و مسئوليت عدم اعالم و اظهار ناقص ،متوجه برگزارکننده خواهد بود.
بنهد -7برگزارکنندگان نمايشگاه ها در گزينش شرکت ها بيمه معتبر به شر رعايت قوانين و ملررات مربوطه و بندها فوق اله کر شهرکت
مختار مي باشد .ل ا کليه مسئوليت و عواقب سوء احتمالي آن نيز بعهده برگزارکننده نمايشگاه مي باشد .ضهمن آنكهه در خصهو

ارزيهابي و

پرداخت غرامت حادثه  ،بيمه شده (برگزارکننده نمايشگاه) موظف است طبق ماده  23شرايط عمهومي بيمهه نامهه آتهش سهوز و سهوانح در
صورت وقوع  ،حداکثر ظرف  5روز از زمان وقوع حادثه  ،بيمه گر را مطلع نمايد.

شرح وظایف مدیران سالن
لف -قبل ز فتتاح
 حضور درسالن از زمان تحويل گرفتن سالنها تحت پوشش با دقت و نظارت بر امر فوق تا هنگام تخليه کامل سالن و تحويل به شهرکت در
موعد ملرر.
 استلرار در محل تعيين شده سالن و نظارت بر خط کشي و گونيا نمودن محل غرف طبق نلشه جانمائي تأييد شده توسط ناظر فني
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 نظارت بر رعايت حريم فاصله  1/5متر پشت غرفه ها از ديوار سالن ون ظارت ويژه بهر رعايهت حهريم درب هها اضهطرار سهالن وحهريم
تأسيسات ،کپسولها و شيرها آتش نشاني سالن ،کانالها تهويه سالن و..........
 هماهنگي با ناظرين جهت نظارت بر رعايت الزمات برابر نلشه تأييد شده و ملررات مربوطه.
 هماهنگي با ناظرين طراحي و غرفه آرايي جهت نظارت بر اجرا مناسب نصب موکت ها از لحا انطباق نوع موکهت ،زمهان و نحهوه اجهرا و
رعايت ترکيب رنگ بند مورد تاييد.
 تسلط کامل به مجموعه ملررات جهت هماهنگي الزم و بموقع با ناظرين مربوطه .
 نظارت بر درخواست برگزارکننده جهت انشعاب برق غرفه يا بهره بردار از تجهيزات موجود در سالن با اخ مجوز از واحد فني و پرهيهز از
تمات با پرسنل شرکت و پيمانكار تحت پوشش جهت انجام امور .
 انجام هماهنگي جهت نظارت بر رعايت دقيق دستور العملها جار فني اعم از برق توسط مشارکت کنندگان .
 ممانعت از بهره بردار بدون مجهوز از تجهيهزات موجهود سهالنها از قبيه ل تاسيسهات برقهي و مكهانيكي (بهه صهورت سهليله ا ) از سهو
 :نحوه واگ ار صحيح توسط راهبر ،جلوگير از هر گونه کابل کشي

برگزارکننده نمايشگاه و هماهنگي با نمايندگان واحد فني در خصو

غير مجاز حادثه ساز،استفاده از پرو کتورها پرمصرف و انشعابات کابل برق از زير موکت.
 کنت رل و جلوگير از فعاليت پرسنل غير فني در پياده ساز تأسيسهات الكتريكهي توسهط برگزارکننهده نمايشهگاه بها همهاهنگي پرسهنل
انتظامات
 جلوگير از تخليه ضايعات غرفه ساز توسط شرکت کنندگان در ورود سالنها و حريم ها فني با هماهنگي پرسنل انتظامات.
 کنترل و پيگير رفع نلص وضعيت نظافت و زيباساز داخل و اطراف سالن نمايشگاهي توسط عوامل و مسولين مربوطه.
 گزارش سريع هر گونه حادثه به ستاد و مسئولين نمايشگاه در قالب فرم گزارش حوادث
 کنترل وجلوگير از فعاليت افراد بدون مسئوليت به دليل استفاده غيرمجهاز از انشهعاب تأسيسهات الكتريكهي و مكهانيكي داخهل سهالن بها
هماهنگي پرسنل انتظامات.
 اعالم و گزارش نواقص سالن (خدمات ،تأسيسات،برق،گرما،سرما،و)...به مدير فني نمايشگاه در ستاد برگزار
- هماهنگي با مدير فني مجر ،دريافت و کنترل نلشه و فرمها مجوز غرفه سازان خودساز جهت نظارت بر چگونگي ساخت و سهاز غرفهه
ها در سالن مربوطه
- ارائه گزارشات روزانه مربوطه به عمليات ساخت وساز در سالن ها به مديريت امور نمايشگاهي و اعالم زمان پايان ساخت وساز به مسهئولين
غرفه ها

خودساز بمنظور اتمام غرفه ساز .
20

مجموعه مقررات برگزاری نمایشگاه

ویرررش ی
ول ppp

 داشتن اشراف به نلشه ها و شناسائي غرفه ها و هدايت و راهنمائي شرکت کنندگان طبق نلشه ها اجرايي.
 ارائه گزارشات مربو به بروز خسارت به سالنها نمايشگاه به مدير خدمات نمايشگاهي
- تكميل و تأييد فرم ورود و خروج کاال از سالن قبل از برگزار .

- نظارت بر ساعات شروع و خاتمه غرفه ساز و چيدمان طبق ملررات اعالم شده در اطالعيه نمايشگاه.
 دريافت فهرست غرفه ها ريالي و ارز از ستاد برگزار و انجام هماهنگي الزم با معاونت نمايشگاهي جهت اعمال تعرفه ها.
 دريافت برگه تسويه حساب غرفه ها  ،تحويل فضا مربوطه به آنان و نگهدار يك نسخه از تصوير برگه تسويه حساب و فرم خودساز.
 اعالم فهرست اسامي غرفه سازاني که در موعد ملرر غرفه ساز خود را به اتمام نرسانده اند به معاونت نمايشگاهي
 ممانعت از نصب استيكرها يا آگهي ها تبليغاتي بر ديواره غرف  ،ستونها ،دربها و ورود ها سالن.
- نظارت و جلوگير از انباشت هر گونه اقالم از جمله کارتن ،پالت  ،مواد اشتعال زا از قبيل رنگ  ،تينر  ،در پشت غرف و حريم ها فنهي و
نظارت بر نظافت و خالي بودن فضا م کور جهت بهره بردار مناسب در مواقع اضطرار .


هماهنگي با واحد آتش نشاني در خصو

عدم ورود سيلندرها حاو انواع گازها واجازه ورود خودروها نمايشي به داخل سالن پهس

از اطمينان از عدم وجود سوخت در باک خودروها .


ممانعت از استعمال دخانيات در داخل سالن



-نظارت بر کپسولها آتش نشاني مستلر شده در داخل سالن



نصب مشخصات فرد شامل نام و نام خانوادگي ،شماره تمات  ،شماره سالن  ،و .....بر درب ورود سالن.



کنترل و ممانعت از آويزان نمودن هر گونه بنر يا امثالهم از سازها سلف سالن



ممانعت از هر گونه فعاليت غير مجاز خطر آفرين در داخل سالن



نظارت دقيق مديران سالن هنگام ساخت و ساز ،حين برگزار و پهس از اتمهام وتخليهه سهايت نمايشهگاه و همچنهين ممانعهت از بهروز
خسارت در کليه فضا سالن ها غرف توسط مشارکت کنندگان .

ب :دوران برگزاری:
 حضور مستمر و دائم در محل تعيين شده و نظارت دقيق بر کليه امور سالن و يا فضا باز تحت پوشش در تمام ساعات برگزار نمايشگاه
 تبصره )1حضور مديران سالن رأت ساعت  7/30صبح و قبل از باز گشايي ،در جلو سالن جهت نظارت بر عمليات فك پلمپ توسط واحهد
انتظامات ضرور است.
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 نصب نلشه سالن در اتاق مديريت سالن.
 پيگير و شناسائي نواقص و مشكالت احتمالي سالن تحت پوشش و ارائه گزارش به ستاد بر گزار به منظهور رسهيدگي و رفهع نهواقص در
اسرع وقت.
- نظارت بر پاکيزگي و آراستگي سالن و محوطه اطراف و تخليه بموقع سطل ها زباله در ايهام نمايشهگاه توسهط عوامهل مربوطهه در ايهام
برگزار و نيز ممانعت از استلرار هر گونه شي در حريم پشت غرفه ها.
- نظارت بر انطباق کارت شناسائي معتبر بر رو سينه غرفه داران در طول برگزار نمايشگاه.
- نظارت کامل بر عملكرد گروهها کار مستلر در سالن (راهنما،مسئول پيش ساخته،مسئول برق).
- نظارت بر کيفيت عملكرد پرسنل خدمات و نظافتچي وفق ضوابط و ملررات نمايشگاه ها در اين خصو .
 ممانعت از توزيع جزوات و کتب تبليغاتي ،غ ا و غيره توسط افراد متفرقه در سالن و ارائه گزارش به ستاد.
 اعالم سريع حضور ملامات بازديد کننده به ستاد برگزار نمايشگاه و مشايعت ملامات و مدعوين و همراهان ايشان هنگام بازديد از غرفه هها
و حتي الملدور جلوگير ازدحام جمعيت.
 ارائه گزارشات روزانه از روند برگزار نمايشگاه و ملامات بازديدکننده از سالن به ستاد برگزار
- اطالع رساني و توزيع اطالعيه ها صادره از ستاد برگ زار در سالن به غرفه داران مستليماً و يا از طريق سيستم ها اطالع رساني .
- نظارت بر تبليغات غرفه داران به وسيله لوازم صوتي و تصوير
 اعالم رعايت موازين شرعي در خصو

رعايت حجاب برا خانم ها و آقايان طبق دستور العمل مربوطه

- انعكات نظرات و پيشنهادات و مشكالت غرفه داران به مسئولين ستاد برگزار .
 - سعي در حل و فصل اختالفات غرفه داران ،همچنين رفع موانع و مشكالت غرفه داران و بازديد کنندگان و ارائه راهنمائي ها الزم.
- نظارت بر تخليه سطل ها زباله توسط پرسنل خدمات قبل از بسته شدن درب سالنها از لحا بهداشتي و ايمني .
- ممانعت از استعمال دخانيات در داخل سالن
- ممانعت از ورود افراد متكد و غير مرتبط با نمايشگاه به داخل سالن
 - نظارت و ممانعت از حمل و نلل و جابه جائي کاالها در ساعات برگزار نمايشگاه و ممانعت از ورود چرخ دستي بخصو

در حين افتتهاح

نمايشگاه ( در موارد اضطرار با صدور مجوز مدير سالن بال مانع است).
 - نظارت و کنترل هر گونه فعاليتي توسط غرفه داران که موجب اعتراض سهاير غرفهه داران و يها بهروز خلهل و بهي نظمهي در رونهد برگهزار
نمايشگاه مي گردد.
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 رعايت پوشش مناسب ادار در ايام برگزار نمايشگاه

ج -پایان نمایشگاه:
 نظارت و تأييد فرم مجوز خروج کاال (فرم شماره )18
- نظارت و مراقبت مستمر در مورد خروج کاالها از سالن و نظارت بر عدم خروج کاالها شرکت از قبيل کپسول آتش نشاني از سالن.
- نظارت بر جمع آور کليه تجهيزات از قبيل کابلها برق،دستگاه تلفن و وسائل صوتي با همكار و هماهنگي با واحد ها ذيربط.
 - نظارت بر جمع آور کاالها و اعالم مستمر ساعات شروع و خاتمه جمع آور از طريق سيستم اطالع رساني بهرا آگهاهي غرفهه داران بها
تأکيد بر مراقبت از غرفه ها خود و تخليه بموقع سالن ظرف  48ساعت.
 دريافت شكايات غرفه داران و انعكات سريع آن به ستاد برگزار نمايشگاه جهت حضور کارشنات ذيربط در محل و ارائه راهكار مناسب .
- ارائه گزارش روزانه از روند تخليه نمايشگاه به ستاد برگزار
 نظارت بر جمع آور کامل غرف خود ساز و تخليه غرفه از نخاله .
 حضور در زمان تحويل دادن سالن تحت پوشش به مديريتها وتأييد صورتجلسه ها مربوطه.
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فرم گزارش وضعیت سالن

فرم شماره 9

(از زمان تحویل فضای تحت پوشش تا اتمام غرفه سازی )
عنوان نمایشگاه :
برگزارکننده :
شماره سالن :

نام ونام خانوادگی مدیر سالن:

تاریخ گزارش:

شماره تماس:

شروع عملیات آماده سازی نمایشگاه :

ساعت بازگشایی درب سالن

ساعت بسته شدن

نوع وکیفیت تجهیز ت پیمانکار غشفه ساز

عملیات ساخت وساز غشفه هاي خودساز
درصدپیششفت
چگونگی وضعیت ساخت وسازومشکالت موجود

وضعیت سشدرنویسی
کیفیت موکت

نجام نشده
عالی

درحال نجام
خوب

مشکالت موجود

وضعیت کنتشل و نظارت فنی
بشساخت وسازغشف
وضعیت حضور ،کنتشل و
نظارت فنی بش سیستم بشق و
روشنایی وتاسیسات
پیشنهاد ت مدیش سالن

امضاء مدیر سالن :
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فرم گزارش وضعیت سالن

فرم شماره 10

(جمع آوری کاالهای نمایشی و تجهیزات و تخریب و تخلیه سالن )
عنو ن نمایشگاه
بشگز رکننده
نام ونام خانو دگی مدیش سالن

شماره تماس

شماره سالن

گز رش
ساعت بازگشایی سالن
وضعیت جمع آوري وتخلیه کاالهاي نمایشی

وضعیت تخشیب وتخلیه تجهیز ت نمایشگاهی

وضعیت تخشیب وتخلیه ونظافت غشف خودساز

وضعیت جمع آوري وخشوج تجهیز ت پیمانکارغشف پی
ساخته

تاریخ تحویل سالن
پیشنهاد ت

امضاء مدیر سالن
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فرم شماره 11

فرم گزارش حادثه

عنوان نمایشگاه :
برگزارکننده :
شماره سالن :

نام ونام خانوادگی مدیر سالن:

تاریخ گزارش :

شماره تماس :

شرح حادثه :

مهر و امضاء برگزار کننده

امضاء مدیر سالن
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فشم شماره 12

نمونه درخواست تایید مشارکت به گمرک

شرکت نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب
مدیریت محترم خدمات نمایشگاهی

سالم علیکم
حتش مررراب ،برررا عنایرررت بررره مشرررارکت شرررشکت ............................در ........................نمایشرررگاه برررین لمللررری
 .................................................در نظش ست کاالهاي فراکتور شرماره  ...................................مرور ............................... .و بارنامره
شماره  ...................................ز گمشک  ..........................تشخیص موقت شود .لذ خو هشرمند سرت دسرتور فشمائیرد تیییدیره
مشارکت ین ششکت در نمایشگاه مذکور ر به گمشک نمایشگاه ها عالم تا نسبت به قد مات قرانونی آن توسرط نماینرده یرن
ششکت آقاي/خانم ..........................................نجام پذیشد.

نام و نام خانوادگی:
امضاء و مهر شرکت:

مستند ت مورد نیاز
 -1تصویش فاکتور با درج شماره ،تاریخ ،مهش و مضاء معتبش
 -2تصویش بارنامه
 -3درخو ست به ششح فوق لذکش تایپ شده بش رو ي سشبشگ ششکت متقاضی
 -4ثبت درخو ست در دبیشخانه ششکت
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فرم شماره 13

نمونه فرم صدور مجوز ترخیص
قطعی کاالی نمایشگاهی

شرکت نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب
مدیریت محترم خدمات نمایشگاهی

سالم علیکم
حتش م ر با شررشکت  ............................کرراالي موضرروع بارنامرره شررماره ........................مررور .....................و فاکتور/فاکتورهرراي
شماره ..................مور ...................به رزش  ..................و قبض نبار شماره ................مور ................ر زششکت...........................
که در بخ

رزي....................نمایشگاه بین لمللی  .........................مشارکت نموده بود خشید ري نموده ست ،لذ خو هشرمند

ست دستور فشمائید نسبت به صدور مجوز تشخیص قطعی کاالي مذکور به گمشک  ............قد مات الزم بعمل آورند.
ضمناب آقاي/خانم ....................جهت نجام تششیفات د ري و گمشکی معشفی می گشدد.
نام و نام خانوادگی:
مهر و امضاء:

مدارک مورد نیاز:
 -1تصویش نامه مشارکت کننده.
 -2تصویش تایپ شده فاکتور کاال که د ر ي شماره ،تاریخ ،مهش و مضاء باشد.
 -3تصویش قبض نبار پشت نویسی شده (ششکتهاي حمل و نقل بین لمللی) پاسخ نامه (بش ي شخاص).
 -4تصویش پشو نه ورود موقت.

 -5تصویش بارنامه کاال.
 -6تصویش گو هی مبدأ.
 -7کاتالوگ کاال.
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فرم شماره 14

فرم تعهد نامه تمدید ساعت بازگشایی سالن

جناب آقای ....................
مدیر محترم سالن ....................
بدينوسيله اينجانب................................برگزارکننده

 /پيمانكار غرفه ساز

تلاضا دارد نسبت به تمديد ساعت آماده ساز نمايشهگاه

...........................................سالن....................ازساعت................تا ساعت ................درمورخ  ... / ... / ... :همكار ومساعدت الزم مب ول فرمائيد 
ضمناً متعهد مي شوم که پاسخگو تمامي حوادث احتمالي از جمله کسر کليه اقهالم و اجنهات داخهل سهالن باشهم  ،و نظهارت
دقيق بر فعاليت افراد در ساعت درخواست شده را داشته باشم و در تمامي دادگاه ها صالحه پاسخگو عواقب احتمالي آن باشم .

شماره تلفن تماس :
نام شرکت درخواست کننده :
مهر و امضاء
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-3مجموعه مقررات غرفه آرایی

الف – تعاریف

تعریف غرفه پیش ساخته( مدوالر):
غرفه پيش ساخته به غرفه ا اطالق مي گردد که دارا شرايط ذيل باشد:


از استاندارد مشخص در سايز بند و نوع قطعات پيرو نمايد.



توسط کارخانجات توليد و صنعتي معتبر توليد شده باشد .



به کرات قابليت استفاده مجدد را داشته باشد( .مونتا و دمونتا )



مونتا آن به سادگي انجام شده و نياز به هيچ گونه عمليات تكميلي در سالن نداشته باشد.



شامل قطعاتي مانند :پانل -قيد -پايه – سردرب -اليت باکس -ديوايدر باشد.

تعریف غرفه خودساز :
غرفه خود ساز به نمونه ا اطالق مي گردد که تمام يا بخشي از آن دارا شرايط ذيل باشد :


از استاندارد و سايز بند مشخص پيرو نمي نمايد.



در زمان نصب نياز به عمليات تكميلي دارد.

تعریف غرفه با تجهیز:
به غرفه ا اطالق مي گردد که توسط مجر برا مشارکت کننده ساخته شود.

تعریف غرفه بدون تجهیز:
به غرفه ا اطالق مي گردد که فضا بصورت خالي اختصا

يافته و عمليات ساخت غرفه رأساً توسط مشهارکت کننهده و يها فهرد مهورد نظهر

ايشان صورت پ يرد.
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ب -مقررات عمومی
-3-1حداقل مترا غرف درفضا سرپوشيده  12متر مربع.
تبصره  : 1در صورت اخ مجوز از معاونت امور نمايشگاهي حداقل مترا غرف درفضا سرپوشيده جههت غهرف خيريهه و نشهريه از  12بهه
ترتيب  6و  9مترمربع کاهش مي يابد.
تبصره  : 2مشارکت کنندگاني که به صورت گروهي(پاويون) تحت سرپرستي يك کشور و يا يك شرکت مادر تخصصي خها

در نمايشهگاهي

مشارکت نمايند ،درصورت است فاده از يك فضا مشترک از رعايت حداقل مترا غرف درفضا سرپوشيده به ميزان  12متر مربهع (بنهد يهك
ملررات عمومي)معاف مي باشند.
-3-2حداقل مترا غرف خود ساز باستثناء غرف کامالً ارز  24مترمربع مي باشد.
-3-3رعايت ارتفاع مجاز غرفه ساز هريك از سالن ها به شرح زير الزامي ميباشد:


سالن ها اصلي  1-2-3با حداکثر ارتفاع  5متر _ موارد استثناء با مجوز معاونت نمايشگاهي قابل افزايش مي باشد.



سالن ها موقت با حداکثر ارتفاع  3متر

 -3-5در جانمايي غرف داخل سالنها ،فاصله غرف از ديوار سالن به ميزان  1/5متر طول(  150سانتي متهر) باشهد بهه نحهو کهه حهريم الزم
جهت دسترسي عوامل مربوطه در نظر گرفته شود .
-3-6عدم واگ ار غرفه در ملابل دربها اصلي و اضطرار و رعايت حريم دربها اصلي به فاصله يك متر از هر طرف.
-3-7رعايت استاندارد عرض راهروها با احتساب حداقل  4متر برا راهرو اصلي و  3متر برا راهروها فرعهي( در صهورتيكه راهرويهي در
داخل فضا اجاره ا يك غرفه يا يك کشور بصورت خصوصي ايجاد گردد و عمومي نباشد از اين استاندارد معاف ميباشد).
-3-8در نلشه جانمايي سالنها  ،غرفه ها ارز  /ريالي و پيش ساخته  /خودساز با رنگها مجزا و همراه بها نهام مشهارکت کننهدگان و متهرا
بصورت خوانا نشان داده شوند .همچنين درج جمع مترا غرفه ها پيش ساخته ريالي ،پهيش سهاخته ارز  ،خودسهاز ريالي،خودسهاز ارز و
ستاد بصورت دقيق و مجزا همراه با جمع کل مترا مفيد تحت پوشش هر سالن درذيل نلشه ضرورت دارد .
تبصره  : 1غرفه ها خيريه و نشريه ميبايست درجمع مترا غرفه ها پيش ساخته ريالي منظور گردد.
تبصره  :2در غرفي که دارا

نيم طبله ميباشند %50،از کل مساحت نيم طبله در محاسبه جمع مترا غرفه خودساز( ارز يا ريهالي) لحها

گردد.
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-3-9درج شناسنامه طرح شامل :مشخصات طراح ( شخص حليلي يا حلوقي ) ،تاريخ طراحي ،مهر ،امضاء و تلفن طهراح ،عنهوان نمايشهگاه و
تاريخ برگزار ذيل تمامي نلشه ها و در همه مراحل ،ضرورت دارد .
 -3-10برگزارکننده برگزار هر نمايشگاه  ،موظف است حداقل  45روز قبهل از برگهزار نمايشهگاه فهرد را بعنهوان مسهئول فنهي واجهد
الشرايط جهت نظارت و رعايت کامل ضوابط و ملررات عمومي و فني و دستورالعملها غرفه آرايي و بررسي و تاييد طهرح غهرف خودسهاز در
قالب ( فرم شماره  ، )15بهمراه نمونه امضاء مسئول فوق ال کر و مهر مجاز خود  ،به مديريت خدمات نمايشگاهي معرفي نمايد.

شرایط مسئول فنی :



دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي عمران و يا معمار با يك سال سابله کار مرتبط و يا دارا بهودن مهدرک تحصهيلي کارشناسهي در
رشته ها ديگر با  3سال سابله کار مستمر و مرتبط با غرفه آرائي و دارا مجوز از سازمان نظام مهندسي



دارا بودن مدرک تحصيلي کارداني عمران و يا معمار با  2سال سابله کار مرتبط و يا دارا بودن مدرک تحصيلي کارداني در رشته هها
ديگر با  4سال سابله کار مستمر و مرتبط با غرفه آرائي و دارا مجوز از سازمان نظام مهندسي

 -3-11ارائه نلشه اوليه بصورت کلي و بلوک بند شده سالنها تحت پوشش و فضا باز هر نمايشهگاه ( قبهل از هرگونهه جانمهايي شهرکت
کنندگان و درج نام غرف مشارکت کننده ) بهمراه معرفي نامه مسئول فني مجر ،به مديريت خدمات نمايشگاهي .
 -3-12ارائه سه نسخه از نلشه ها نهايي با آخرين تغييرات ،آخرين ليست مشارکت کنندگان (نلشه ها در سايز  ،A3رنگي و کامالًًَ خوانها و
اندازه گ ار شده با اعداد بزرگ) بهمراه جدول تكميل شده اعالم مترا نمايشگاه (فرم شماره )17که ممهور به مهر  ،تهاريخ و امضهاء مجهر
باشد حداقل يك هفته قبل ازتحويل سالن.
تبصره  : 1هرگونه تغيير در نلشه اوليه و جانمايي شده منو به هماهنگي با مديريت خدمات نمايشگاهي مي باشد.
تبصره  : 2برگزارکننده پس از ارائه نلشه نهايي  ،آخرين ليست مشارکت کنندگان و جدول تكميل شده مترا نمايشگاه ،مجاز بهه تغييهر
در موارد ارائه شده نمي باشد و انجام کليه ساخت و سازها الزم است بر مبنا آخرين اطالعات ارائه شده صورت پ يرد.
-3-13برگزارکننده نمايشگاه موظف است پيمانكاران غرفه بند پيش ساخته و موکت خود را (به همراه شماره تمات آنان ) حداقل  10روز
قبل از تحويل گرفتن سالن به مديريت خدمات نمايشگاهي معرفي نمايد.
-3-14جهت تحويل سالن به برگزارکننده  ،ارائه کليه موارد درخواستي به مديريت امور نمايشگاهي الزامي است.
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ج – مقررات غرف پیش ساخته و موکت
-3-15برگزارکننده موظف است غرف پيش ساخته خود را با اقالم زير تكميل و به غرفه دار تحويل دهد:
 پانل
 قيد و پايه
 پوشش کف (موکت)
 تجهيزات ( شامل صندلي ،ميز ،نور ،رابط برق ،آبدارخانه ،سطل زباله و ) ...
 سردرب نويسي
 برق و روشنايي برابر با استاندارد واحد برق
 اليت باکس يا جداکننده و فالور باکس(انتخابي)
-3-16کليههه قطعههات مههي بايسههت از لحهها بصههر زيبهها و فاقههد هههر گونههه زدگههي  ،خههوردگي ،شكسههتگي ،تغييههر شههكل و طيههف رنههگ
متفاوت بوده  ،همچنين دارا پوشش کامل و تميز باشد.
-3-17پانههل ههها از جههنس ام .د  .اف يهها ا  .بههي .ات بههوده و پوشههش آن مههي توانههد از مالمينههه -کاغ ه  -پرينههت  -پي.و .سههي -رنههگ

روغني باشد .
-3-18قطعات مي بايست به گونه ا مونتا و نصب گردند که از استحكام  ،ايستايي  ،تراز و گونيايي مناسب برخوردار باشند.
-3-19به ازا مترا غرفه تا مساحت  12متر مربع يهك عهدد ميهز  ،دو عهدد صهندلي  ،يهك عهدد پريهز بهرق و بها افهزايش ههر شهش متهر
مربع وهر  12متر مربع مساحت بترتيب يك عدد صندلي و يك عدد ميزافزوده مي گردد.

د -مقررات غرف خودساز
 -3-20پيمانكار ساخت غرف خود ساز به شرکت ها حلوقي تاييد صالحيت شده از طرف انجمن غرفه سازان ( طبهق آيهين نامهه مربوطهه)
اطهههالق مهههي شهههود کهههه توسهههط مشهههارکت کننهههدگان در نمايشهههگاه هههها (کهههه دارا غهههرف خهههود سهههاز هسهههتند) جههههت
ساخت و ساز غرف خود انتخاب گرديده و در (قالب فرم شماره  )15معرفي مي شوند..
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-3-21برگزارکننههههده برگههههزار هههههر نمايشههههگاه  ،موظههههف اسههههت ضههههمن تطبيههههق مشخصههههات پيمانكهه هار سههههاخت غههههرف
خودساز با ليست مورد تاييد انجمن غرفه سازان نسبت به معرفي غرفه ساز به شرکت نمايشگاهها بين المللي شهر آفتاب اقدام نمايد .که بر
اين اسات ممهور شدن فرم مجوز تاييد طرح غرف خودساز ( فرم  -G 16نمونه پيوست ) توسط مسئول فني برگزارکننده هر نمايشگاه ،به
عنوان تأييديه ملررات عمومي و فني هرطرح مي باشد.
*الزم به ذکر است مجر حق دريافت هيچگونه وجهي جهت تاييد طرح غرف خودساز را ندارد.
-3-22برگزارکنندگان برگزار نمايشگاهها موظفند به نحو اقدام نمايند که تمامي طرح ها مربو به غرف خود ساز حداکثر 15روز قبل
از تحويل گرفتن سالن بررسي و در صورت انطباق با دستورالعملها مربوطه مراتب را به انظمام مستندات زير به مديريت خدمات نمايشگاهي
ارائه نمايند .


يك نسخه از هرطرح تأييد شده ( شامل پالن،پرسپكتيو وليست مواد مصرفي هر غرفه )



تصوير تاييد طرح غرف خودساز فرم شماره 15



کپي معرفي نامه و فرم تكميل شده تعهد نامه پيمانكار ساخت غرفه مربوطه



فهرست مشخصات کليه مشارکت کنندگان غرف خودساز مورد اشاره

-3-23در صورت عدم اجرا ملررات و دستورالعمل ها مربوطه ،عالوه بر مسئوليت برگزارکنندگان در ههر نمايشهگاه نسهبت بهه پيامهدها
ناشي ازس وءعملكرد در تأييد طرحها و اجرا آن و جبران خسارات احتمالي  ،موظف است در اسرع وقت نسهبت بهه اصهالح مهوارد در جههت
انطباق با ملررات مربوطه اقدام نمايد .در غيراينصورت موضوع در کميته نمايشگاهي  ،خسارات مربو مهورد بررسهي قهرار گرفتهه و گزارشهي
باستناد مندرجات جدول خسارات جدول ))DO-01تنظيم و بهه منظهور تهأمين خسهارت مه کور از محهل سهپرده برگزارکننهده برگهزار
نمايشگاه ,به معاونت ادار و مالي جهت اقدام ارائه مي گردد.
-3-24ورود اقالم مشروحه ذيل جهت اجرا غهرف خودساز به محهوطه و سهالنهها نمايشگاه ممنهوع مي باشد:
 -3-25هر گونه مصالح ساختماني جهت ساخت غرف خودساز از قبيل گهچ ،سيهمان ،مهاسه ،پوکهه ،شهن ،سنهگ ريزه ،خههاک  ،آسهفالت،
تيغه گچي ،بلوک و مشهابه آنها (به استثناء نمايشگاهها خا

که به تأييد معاونت امور نمايشگاهي رسيده باشد).

 -3-26هر نوع ماشين آالت از قبيل :اره برقي به ويژه ديسكي و چندکاره ،دستگاه ها برش ،دسهتگاه جهوش ( بهاالتراز  50آمپهر) ،پمهپ بهاد
(باالتر از  20ليتر) و پيستوله رنگ پاشي .
 -3-27هرگونه آهن آالت خام
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-3-28نيم طبله غرف خودساز درداخل سالن مي بايست  ،بدون سلف اجراء گردد .
 -3-29زيباساز غرفه ها خودساز  :ديواره ها پشتي غرف خودساز که مشرف به راهرو نمايشگاه و غرف مجاور مهي باشهند بايهد توسهط
يك سطح چوبي صاف به رنگ سفيد با پوشش مناسب در حد درجه يك پوشانده شوند.
 -3-30شرکتها غرفه ساز موظفند در حين انجام کار ،نيروها خود را بيمه نموده و با لبات ها متحد الشكل به همراه وسهائل ايمنهي بها
آرم شرکت مربوطه تجهيز نمايند و نسبت به ايجاد يك محل يا استند که بر رو آن نام شرکت غرفه ساز ،نام مشارکت کننهده در نمايشهگاه
( طرف قرارداد) و نلشه در حال اجراء نصب شده باشد اقدام نمايند.
-3-31برگزارکننده موظف به دريافت و کنترل بيمه نامه غرفه سازان مي باشد .
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محل آرم و عنوان

تاریخ:

فرم تایید طرح غرف خودساز

برگزارکننده برگزاری

شماره:

فرم شماره 15

نمایشگاه

پیوست:

مشخصات مشارکت کننده
نام نمایشگاه:

نام مشاركت كننده (شركت) :

متراژ غرفه  ............. :متر مربع

شماره سالن :

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

محل غرفه ................. :

آدرس شركت ............................................................................................................................................... :
تلفن شركت  .......................... :موبایل ........................................ :
مهر و امضاء مشاركت كننده

تاریخ :
مشخصات پیمانکار غرفه ساز
نام شركت  .............................................. :نام مدیر عامل .............................. :نام نماینده تام االختیار:
شماره ثبت شركت ............................................. :

زمینه فعالیت شركت :

نشانی................................................................................................................................................................................. :
تلفن ............................................... :

موبایل .............................................................. :
مهر و امضاء پیمانکار غرفه ساز

تاریخ ................................ :
مدارک پیوست :
پالن اندازه گیری طرح با مقیاس  1/100در اندازه  A3یا 4) (A 2نسخه رنگی )
پرسپکتیو طرح در اندازه  A3یا  4) (A 2نسخه رنگی )

تصویر گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرف خودساز
بیمه نامه مسئولیت مدنی
ساخت غرفه در فضای باز و یا ساخت نیم طبقه در غرف داخل سالن

لیست مصالح مصرفی جهت ساخت
درج مهر و امضاء مهندس پیمانکار غرفه ساز

طرح غرفه خودساز شركت فوق الذكر كه بصورت از پیش ساخته شده و آماده نصب و اجرا می گردد  ،با توجه به تعهد پیمانکار ساخت شرركت مرذكور مبنری برر رعایرت
كامل مجموعه مقررات ملی ساختمان ایران  ،ضوابط فنی و اصول ایمنی ،دستورالعملهای شركت نمایشگاههای بین المللی شهر آفتاب مورد تایید قرار گرفت  .بردیهی اسرت
درهنگام ساخت غرفه مذكور نیز نظارت كامل درخصوص رعایت كامل این قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت.
حداكثر ارتفاع تایید شده غرفه :
تاریخ :

متر
امضاءمسئول فنی برگزارکننده:

مهر و امضاءمهندس پیمانکار غرفه ساز:

مهر و امضاء برگزارکننده نمایشگاه:

( )-
توضیحات ............................................................................................................................................................................................. :
تاریخ:
رونوشت به مدیر سالن جهت هماهنگی وصدور مجوز فعالیت در سالن
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امضاء کارشناس غرفه آرایی

مجموعه مقررات برگزاری نمایشگاه

ویرررش ی
ول ppp

محل آرم و عنو ن
بشگز رکننده بشگز ري

فرم اعالم متراژ نمایشگاه

نمایشگاه

فرم شماره 17

نام نمایشگاه :

تاريخ:
شماره:
پيوست:

تاریخ برگزاری :

نام برگزارکننده برگزاری :
شماره

متراژ غرفه بندی

متراژ غرفه بندی

پیش ساخته

خودساز

سالن
ریالی

ارزی

ریالی

متراژ كل غرفه بندی

درصد غیر مفید تحت

مفید تحت پوشش

پوشش سالن

ارزی

جمع کل

جمع کل متراژ فضای باز ارزی  ................متر مربع

جمع کل متراژ فضای باز ریالی  ................متر مربع
جمع کل متراژ دفتر مدیریت سالنهای تحت پوشش  ................متر مربع

تاریخ :
مهر و امضاء برگزارکننده:
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متراژ سالن

مجموعه مقررات برگزاری نمایشگاه

ویرررش ی
ول ppp

جدول شماره DO-01
کد

جدول خسارات تخلف از مقررات غرفه آرایی
موضوع خسارت

خسارت

میزان خسارت

میزان خسارت

مشارکت کننده

مجری

(ریال)

(ریال)

1/000/000

500/000

500/000

200/000
500/000

001

از 11سانتیمتر تا  50سانتیمترارتفاع غیر مجاز به ازاء هر متر طول

002

استفاده از مصالح ساختمانی غیر مجاز درکف یا دیواره های غرف به ازاء هر متر مربع (متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گردید)

003

ورود و استفاده از دستگاههای غیر مجاز به ازاء هر دستگاه

3/000/000

102

پوشاندن سقف غرف در طبقه دوم به هر شکل و با هر گونه مصالح به ازاء هر متر مربع (متراژکل طبقه دوم محاسبه خواهد گردید)

1/000/000

200/000

201

تجاوز به حریم پشت غرف (به هر شکل و روش) به ازاء هر متر طول

1/000/000

200/000

301

مسدود کردن مسیر کانالهای تهویه و تأسیسات (به هر شکل و نحوه)به ازاء هر متر طول

1/000/000

200/000

401

تجاوز به حریم راهروها (شامل کف غرفه  ،دیواره های جانبی و پیشانی ) به ازاء هر متر طول

2/000/000

500/000

1/000/000

200/000

501

عدم زیبا سازی دیواره های جانبی مشرف به غرف هم جوار و یا راهروها به ازاء هر متر طول
(شامل عدم رنگ آمیزی متناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب بنر با رنگ متناسب به نحوی که موجب عدم زیبایی گردد)
هر متر مربع (متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گردید)

300/000

200/000

601

عدم تطابق نقشه اجرا شده غرفه با نقشه تأیید شده توسط ناظرین ذیصالح به ازاء

(متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گردید)

300/000

200/000

602

انجام ساخت و ساز غرف بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی تعیین شده به ازاء هر متر مربع

5/000/000

1/000/000

603

مبادرت به ساخت و ساز در زمان برگزاری نمایشگاه ( به تشخیص ناظر ین غرفه آرایی)

تاییدیه فنی:

امضاء:

تبصره : 1در شرايطي که هر يك از موارد تخلف از ملررات غرفه آرايي موجب اختالل در ايمني غرف گردد عالوه به الزام برگزارکننده برگهزار نمايشهگاه بهه جمهع آور موضهوع تخلهف و
اصالح آن  ،خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد.
تبصره :2تمامي جرايم جدول فوق ،رافع مسئوليت مهندسين ناظر پيمانكار ساخت و يا کارشنات فني برگزارکننده نمايشگاه نبوده و مسئوليت عواقب امر و پاسخ گويي در مراجع ذيصالح قانوني بر
عهده برگزارکننده و کارشنات فني برگزارکننده نمايشگاه خواهد بود.
تبصره  :3در صورت وقوع هر يك از تخلفات فوق ،موارد در ارزيابي عملكرد برگزارکننده نمايشگاه تأثير منفي خواهد گ اشت.
تبصره  ً : 4کليه جرايم جدول فوق به حساب بدهكار مجر نمايشگاه منظور خواهد شد و برگزارکننده مجاز است صرفاً جرايم مربو

تبصره  : 5کلبه خسارات فوق مي بايست به تائيد مدير سالن ها و مدير امور نمايشگاهي برسد.
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به ستون خسارت مشارکت کننده را اخ نمايد

