
 

 

 دستورالعمل امور فنی ویژه شرکت کنندگان در

 یراق آالت، ماشین آالت و چوب، تجهیزات و صنایع وابستههجدهمین نمایشگاه بین المللی 

  Woodex0202  

 (3131ماه  بهمن 31لغایت  31)

 

یراق آالت، ماشین آالت و چوب، تجهیزات و صنایع نمایشگاه بین المللی هجدهمین  مشارکت آن واحد محترم در از ضمن تشکر

 پیشگیری از بروز خواهشمند است به منظور نموده و  جلب به نکات زیر به منظورانجام هماهنگیهای الزم توجه جنابعالی را و وابسته

 مبذول فرمایید؛ مشکالت احتمالی نسبت به رعایت آنها دقت نظرالزم را

 د ذیل راکلیه مواراست  لذا خواشمند ،عهده شرکت کننده اصلی میباشد غرفه بر امور اجرایی هرعنایت به اینکه مسئولیت حقوقی  با

ظارت ن .تحویل فرمایید غرفه سازی خود به پیمانکار این دستور العمل را حتماً ضمن ارائه تذکرات الزم یک نسخه از مطالعه نموده و

سوی تمامی  رعایت آنها از های بین المللی ایران انجام میپذیرد و سوی شرکت سهامی نمایشگاه اجرای صحیح این ضوابط از بر

 کت کنندگان محترم الزامی میباشد.شر

 ای بین المللیهسوی شرکت سهامی نمایشگاه فهرست گرید بندی شده مصوب از شرکتهای غرفه ساز تنها در صورتی که در . 1

لذا ضروری است شرکت کنندگان محترم به این موضوع  طرح و مدارک ایشان مورد بررسی قرار میگیرد. ایران باشند مورد تایید بوده و

وی س ارائه شده ازطرحهای لذا د. از این موضوع اطمینان حاصل فرماینارداد با شرکت غرفه ساز عقد قر توجه داشته باشندکه پیش از

 نخواهد گرفت. غرفه سازان متفرقه مورد بررسی قرار

غرفه های خودساز که توسط شرکتهای غرفه ساز ساخته میشوند نیاز به اخذ مجوز ساخت و ساز از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه . 2

نسبت به   ir.esbatonline.www ن منظور مقتضی است شرکت معرفی شده جهت غرفه سازی از طریق سامانه آنالیندارند. بدی

 اخذ مجوز غرفه سازی اقدام نماید.

در نمایشگاه ها نمی توانند راساً اقدام به ساخت ای بین المللی ایران مشارکت کنندگان هبراساس قوانین شرکت سهامی نمایشگاه. 3

فهرست گرید بندی شده مصوب از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای  از شرکتهای غرفه ساز که در نمایند و میباید صرفاًغرفه خود 

غرفه سازی دارند، ضمن تمایل به ضمناً شرکتهایی که راساً  بین المللی ایران درج شده است برای ساخت غرفه خود بهره گیرند.

 تکمیل مدارک غرفه سازی درخواست خود را کتباً به ستاد برگزاری نمایشگاه اعالم فرمایند.

رای مهندس ناظر که داتایید ه فرم تعهد نامه غرفه خودساز حتماً باید براساس نقشه تهیه شده و قبل از ارائه به ستاد برگزاری ب. 4

شماره نظام مهندسی وی درج شود. تصویر پروانه  مهر و، امضا ،قسمت مربوطه در شماره نظام مهندسی معتبر میباشد رسیده و

 نیز باید به همراه سایر مدارک به ستاد برگزاری تحویل گردد. اشتغال معتبر مهندس ناظر

 حوطه نمایشگاه صرفاً با اخذ مجوز ازستاد برگزاری امکان پذیر میباشد.ورود لوازم و تجهیزات غرفه سازی به م .5

ه فنیز تجهیزات داخل غر گرفت و تامین تمامی وسایل ساخت و دکوراسیون و به غرفه های خودساز تنها زمین غرفه تعلق خواهد .6

 برعهده شرکت کننده خواهد بود.



 

 

نیز هرگونه  نظایرآنها و و تیغه گچی، بلوک، سنگ، پوکه، خاک رس، ماسه، گچ، ،مثل سیمان ساز غرفه ها با مصالحی و ساخت .7

برش نخورده)خام( جلوگیری  MDFنئوپان و  چوب، ،آهن آالت از ورود هرگونه ضمناً آهنبری مطلقاً ممنوع میباشد. جوشکاری و

رگاه پیمانکار غرفه سازی آماده شده و در در محل کارگاه شرکت یا کا سازه ها از قبل و اسکلت و مقتضی است قالب،خواهد شد. لذا 

 گردد. ژمحل غرفه فقط مونتا

 آمپر( 55 از )باالتر دستگاه جوش دستگاه برش، اره برقی، هرنوع تجهیزات نیمه سنگین از قبیل اره دیسکی، ورود یا استفاده از .8

مشابه آنها بطور کلی ممنوع بوده و مشمول جریمه میگردد. ابزار و ادوات مکمل یا  پاشی و پیستوله رنگ لیتر( 25از )باالتر پمپ باد

مشمول جریمه خواهد  آنها نیز حتی درصورت عدم استفاده از لطفاً دقت فرمایید که صرف وجود این تجهیزات در زمان غرفه سازی،

 لذا مطلقاً از ورود اینگونه تجهیزات به داخل نمایشگاه خودداری فرمایید. بود.

شرکت های غرفه ساز متعهد میباشد نسبت به نصب استند و بنر راهنما شامل طرح غرفه، نام  ،مدت ساخت و ساز تمام طول در .9

 و گرید آن شرکت اقدام نمایند.غرفه ساز  شرکت

 ضمناً الزم است از مسقف نمودن طبقه دوم خودداری شود. ضمن رعایت ارتفاع مجاز، درصورت احداث غرفه در دو طبقه، .15

 مفید کل غرفه میتواند برای ساخت طبقه فوقانی استفاده شود. متراژ %55حداکثر

در صورتی که طبقه همکف غرفه دارای سقف  می باید فاقد سقف بوده و های آتش نشانی، نیم طبقه هاتوجه به استاندارد با .11

ز باید به صورت مشبک یا راه راه درنظر گرفته به وسیله سقف پوشش داده شده و متریال آن نیفضا میتواند   %35حداکثر میباشد،

 بطور صحیح و دقیق عمل نمایند. چشمی اعالم حریق سنسورهای حسگر و شود تا

موجب اعمال جریمه سنگین  ،قابل ساخت تجاوز از ارتفاع مجاز به ارتفاع مجاز قابل اجرا در هرسالن دقت کافی بفرمایید. لطفاً .12

 میگردد.

از غرفه قسمت  ساخت هر ضروری است امکان رویت تمامی قسمتهای داخلی غرفه فراهم باشد. منیت غرفه ها،به منظور حفظ ا .13

 به شکلی که داخل آن قابل رویت نباشد مشمول جریمه میگردد.

رفه هم جوار قسمت پشت و جانبی غرفه های خود ساز که مشرف به غرفه های مجاور است بویژه درصورتی که ارتفاع آن از غ .14

 باشد( )نصب بنر قابل قبول نمی شده و یا به شکل مناسبی زیبا سازی شودباید به شکل مناسب رنگ آمیزی باالتر می باشد حتماً 

 عدم توجه به این موضوع موجب اعمال جریمه از سوی شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران میشود.

 هریک از برها میتواند دیوار شود. %35دارند فقط تااز یک بر باز  غرفه هایی که بیشتر .15

از تجهیزات و ابزار مناسبی که موجب افزایش ضریب ایمنی کار  می باید اصول ایمنی را رعایت نموده و پرسنل غرفه سازی حتماً.16

ی ب گیری افراد غیر متخصص وضروری است از بکار همچنین به کارگیری نیروهای زبده فنی الزامی بوده و می باشد استفاده نمایند.

می باید از لباس فرم  ضمناً تمامی پرسنل شرکت های غرفه ساز در طول مدت ساخت و ساز غرفه ها تجربه خودداری گردد.

 متحدالشکل استفاده نمایند.

اطراف  ه و دیوارترم توجه داشته باشندکه جهت نصب پایه ها و سازه های غرفه خود از سوراخ کردن زمین غرفغرفه سازان مح .17

نمایشگاه مشمول پرداخت جریمه خواهد بود  ایراد خسارت به زمین و دیوار محوطه آن و همچنین فضای باز نمایشگاه اجتناب ورزند.

 که براساس اعالم مدیریت ساختمان شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران پس از پایان نمایشگاه اخذ میگردد.



 

 

اینصورت بعنوان تبلیغات محیطی فضای  غیر متر می باشد و در 1کتیبه غرفه ها در غرفه فضای باز نمایشگاهی ارتفاع  حداکثر .18

 هزینه های مربوطه را به مدیریت ،طبق تعرفه های تبلیغاتی شرکت سهامی مشارکت کننده ناگزیرخواهد بود بر باز محسوب شده و

 امور بین الملل پرداخت نماید. روابط عمومی و

درغرفه های فضای باز فقط درج نام و لوگوی مشارکت کننده بر روی کتیبه و دیواره های بیرونی غرفه مجاز میباشد درصورت  .19

امور بین الملل  هزینه های مربوطه از طریق مدیریت روابط عمومی و عدم رعایت آن، به عنوان تبلیغات محیطی محسوب شده و

 شرکت اخذ خواهد شد.

و تجهیزات سنگین از صفحات فلزی یا چوبی  ستون ها و سازه های نمایشگاهی و کاال زیر ای باز موظف هستند درغرفه های فض .25

ختمان سا ی خسارت احتمالی توسط واحداینصورت هزینه ها غیر در استفاده نمایند تا از آسیب به زمین نمایشگاه جلوگیری گردد،

 از شرکت کننده دریافت خواهد شد. و اسبهشرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران مح

 باید (.دسترسی به انشعاب آب و.. دسترسی به تابلو برق، جهت هرگونه نیاز فنی در داخل سالن )نظیر استفاده از انشعاب برق، .21

 گردد.خود داری  مدیر سالن هماهنگ شود و از هرگونه اقدام بدون هماهنگی بامدیر سالن جداً قبل از هرگونه اقدام با

فرم درخواست انشعاب آب را از وب سایت نمایشگاه خود،  برای غرفه یا تجهیزات درصورت درخواست انشعاب آب )غیرآشامیدنی( .22

تهران لی المل نمایشگاه بین  محل آب رسانی واقع در طبقه زیرین ساختمان اداری در تکمیل نموده و یک هفته قبل از افتتاح به واحد

 تحویل فرمایید.

یک  یچهپست و کابلهای برق و....  به منظور سهولت دسترسی به تجهیزات و تاسیسات داخل سالنها مانند سیستم آتش نشانی، .23

 یا مصالح و لوازم اضافی نباید در پشت غرفه های مجاوردیوار قرارگیرد لذا درصورت مشاهده اینگونه اقالم در از وسایل غرفه سازی و

ا، عالوه برجریمه شرکت غرفه ساز تمامی آنها بعنوان موارد زائد تلقی و نسبت به حمل آنها توسط واحد پشت غرفه های کناره سالنه

 خواهد بود.خدمات اقدام خواهد شد بدیهی است هزینه مترتب براین امر نیز برعهده شرکت متخلف 

های زباله  زباله های کوچک فقط در سطل د.نخاله در فضای باز اطراف سالن خودداری فرمایی از ریختن مصالح اضافی و لطفاً .24

به خارج از محوطه  اینها باید حتماً قطعات فلزی و مانند سنگ، بیرون از سالن و نخاله های بزرگ مانند تکه های چوب و نئوپان،

مشمول جریمه خواهد واحد متخلف  در صورت عدم رعایت این نکته و گزارش مدیران سالن یا اداره خدمات، نمایشگاه انتقال یابد.

 شد.

جداول  این مبالغ مندرج در به جداول خسارت وجرائم غرفه سازی که در وب سایت نمایشگاه قرارگرفته دقیقاً توجه فرمایید. لطفاً .25

 ازسوی مدیریتهای مختلفتوسط شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران تعیین شده و درصورت اعالم گزارش تخلف  تماماً

 شد. دریافت خواهد کوتاهی نمایند شرکت مذکور به طور قطع از شرکتهایی که در رعایت آنهادر 

گاه امر برپایی نمایش موجب بروز مشکالت متعدد در باتوجه به اینکه این تاخیر ،درصورت عدم اتمام به موقع عملیات غرفه سازی .26

واند دراین خصوص نسبت به عملکرد شرکت کننده ادعای خسارت برگزارکننده می ت چهره نمایشگاه را مخدوش می نماید، شده و

 نماید.


