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  مدیریت محترم

 با سالم و احترام؛ 

های مرتبط با صنعت ساختمان نقش موثری در توسعه و رونق این حوزه در کشور ایفا نموده همانگونه که مستحضرید، نمایشگاه 

کنندگان برند مشارکت های جدیدی از مشتریان و کمک به توسعه  و همچنین فرصت نفوذ در بازارهای جدید و آشنایی با گروه 

 کند.را فراهم می 

کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص را طی سالیان اخیر در کشور فراهم  هایی که توانسته نظر مساعد مشارکتیکی از نمایشگاه 

مین  دوبیست و  به عنوان بزرگترین نمایشگاه جنوب کشور است که    المللی صنعت ساختمان شیرازنمایشگاه بینآورد،  

اریخ  ــدر تو  iCBuildارس با برند ــرساز رویداد پـارس و توسط شرکت بــللی فــ المگاه بین ـــ این رویداد در نمایش دوره

 برگزار خواهد شد.  1399تیرماه  14الی  11

زی گسترده  ریالمللی، با برنامه های تخصصی در سطح بین شرکت برساز رویداد پارس، به عنوان یکی از برگزارکنندگان نمایشگاه 

های مهم صادراتی صنعت ساختمان به کشورهای همسایه  درصدد توسعه بیش از پیش این نمایشگاه و تبدیل آن به یکی از پایلوت 

های ساختمانی تجار و فعالین مرتبط با حوزه  های الزم زمینه حضور و بازدید. از اینرو با انجام رایزنی و حوزه خلیج فارس است

 ، قطر و افغانستان فراهم شده است. عراقترکیه،  از کشورهای همسایه به ویژه  و عمرانی 

ــه ــ   رف ــه اخ ــل ب ــورت تمای ــت در ص ــمند اس ــک از خواهش ــق لین ــدام  reg/-http://icbuildexpo.com/request طری ــه اق ب

 فرمایید.ثبت نام 
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 برگزاری نمایشگاه ، قوانین و مقررات در ایام شرایط عمومی اخذ غرفه -1
نمایندگان  .ندینمامی یمعرف شگاهیرا در نما یداخل یباشد که کاالها و برندهامی یداخل یهاصرفا مربوط به شرکت یالیر یهاتعرفه ✓

 باشند. میی خارجی یا برندهای خارجی ملزم به پرداخت هزینه غرفه به صورت ارزی هاشرکت

 یهاکارگاه یبرگزار ،متخصص دکنندگانیدعوت از بازد شگاه،یدر کتاب نما کنندهمشارکت اطالعاتشامل درج  یشگاهینما خدمات ✓

 .باشدمی شگاهینما ادبودیو لوح  دارکارت غرفه ،یآموزش

باشد. یم  مختاری  قبول متقاض  ایدر رد    مجری نمایشگاهوجه بطور کامل دارد و    زیرزرو غرفه و وار  خیبه تار  یغرفه بستگ  یواگذار  تیاولو ✓

در صورت . دینماینم جادیا یمتقاض یبرا یحق چگونهی، هبدون پرداخت وجه غرفه شگاهیجهت مشارکت در نما یضمنا اعالم آمادگ

شامل درج اطالعات در  یشگاهینما امکانات و خدمات ان ازدارغرفه، (2)جدول  یبندشده در جدول زمان نییاز زمان تع ثبت نام پس

 نخواهند شد. برخوردار و ... دارغرفهکارت  ،سر در بهی، کتشگاهینما ژهیکتاب و

 .غرفه پلمپ خواهد شد یممنوع بوده و در صورت مشاهده کل فضا ر،یاز غرفه به غ  یاجاره بخش ای یواگذار ✓

کننده برگزار یبرا یبدون اعالم قبل شگاه،ینما یجنب یهادر برنامه رییتغ ایغرفه و  ییجاو جابه شگاهیدر پالن نما راتییحق هرگونه تغ ✓

 .باشدمیمحفوظ 

 یعموم ینظافت راهروها و فضاهاو  دارغرفهبه عهده  شگاهینما ی طول برگزار  و نظافت داخل غرفه در یداخل ناتیتزئ ،ییآراغرفه ✓

 .باشدمی عهده برگزارکنندهه ب شگاهینما

مرحله تذکر  کیبوده و در صورت تخلف از ضوابط پس از  شگاهینما نیبا مسئول یان موظف به همکارسازغرفهکنندگان و مشارکت ✓

 مسترد نخواهد شد. دارغرفهاز  یافتیموارد وجوه در نگونهیغرفه اقدام خواهد شد. در ا یلینسبت به تعط یکتب

. ندیغرفه خود را آماده نما  ستیبامیان محترم  دارغرفهخواهد بود و قبل از موعد مقرر    2جدول  مطابق با    ییآرازمان اتمام غرفه  نیآخر ✓

شده تنها  ادیپس از ساعات  یسازغرفهو ادامه کار  ردیپذمیرا ن یت ی مسئول چگونهیه شگاهیغرفه، نما یسازدر آماده ریدر خصوص تاخ

 باشد.می مهیجر رداختمنوط به پ 

کامل  تیرعادقیقه قبل از شروع رسمی نمایشگاه در غرفه خود حضور داشته باشند.  30ان موظف هستند در ایام برگزاری دارغرفه ✓

غرفه   هیو تخل  لیزمان تحو  شگاه،ی نما  یحضور در ساعات برگزار  ،ییاز جمله استفاده از کارت شناسا  شگاهیمقررات و ضوابط حاکم بر نما

 .است یالزامو رعایت شئونات اسالمی 

ایام در  ساعات بازدید و همچنینی سازغرفهآنها در طول مدت  بیآس ایدر مقابل سرقت  زاتیکاال و تجه یحفظ و نگهدار تیمسئول ✓

در   کنیل  نخواهد داشت.لیتی در این خصوص  ئوان خواهد بود و برگزارکننده هیچگونه مسدارغرفهمستقیما بر عهده  ،  برگزاری نمایشگاه

با  یکاال دیکنندگان نباباشد. شرکتمی شگاهیعهده حراست نما غرفه بر موجود در یکاالها یحفظ و نگهدار بازدید،خارج از ساعات 

حفظ و . همچنین باشدمیان دارغرفهعهده  گونه کاالها تماما بر نیا یحفظ و نگهدار تیو مسئول ندینما یهدارارزش را در غرفه نگ

ر عهده ب هافضوالت پرندگان و موارد مشابه در داخل و خارج از سالن ،یمانند نم زدگ ییهاب یاز آس هاکاالها و دستگاه ینگهدار

 ان خواهد بود.دارغرفه

 ی خوددار شگاهینما یبوده و از وارد نمودن هر گونه خسارت به فضا شگاهیسبز نما یباز موظف به حفظ فضا یان واقع در فضادارغرفه ✓

 .خواهند نمود

به  وات لویک 3از  شیبا مصرف برق ب یهادستگاه ایمرتفع و  م،یحج ن،یسنگ یهاآالت و دستگاهنیصورت درخواست ورود ماش در ✓

الزم در   داتیمسئول اتخاذ تمه کنندهمشارکتاست    یهیسد. بدبر شگاهیروز قبل از افتتاح به اطالع نما  20  دیمراتب با  شگاه،یسالن نما

 .باشدمیآالت نیو ماش یصنعت یهاکارکرد دستگاه ایاز حمل، استقرار و  یوارده ناش یاز هرگونه خسارت احتمال یریشگیخصوص پ 
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 ن یهمچن  ها. آنندینما  مهیب  لیقب   نیاز ا  یمترقبه و موارد  ریسرقت، حوادث غ   ،یسوزخود را در قبال آتش  یکاالها  دیکنندگان باشرکت ✓

 یسازآماده یدر روزها ییآرااز ساخت و ساز و غرفه یخود را در قبال حوادث ناش یو حقوق یقیکارکنان حق یموظف هستند تمام

خصوص نخواهد داشت.  نیدر ا یتیگونه مسئول چیه شگاهیذکر است نما انی. شاندینما مهیب هاغرفه هیو تخل شگاهینما یغرفه، برگزار

 .شود میتسل شگاهینما تیریبه مد ازیدر دسترس باشد و در صورت ن دیبا مهیب یضمنا گواه

و  شگاهیباز بدون مجوز از نما یهاو شعله ژنیاکس یهاشوند. تانک یدر ظروف محافظ نگهدار دیقابل اشتعال با عاتیاجسام و ما هیکل ✓

 هاکاغذ کادو و پوشال ،یبندو مواد بسته  هاهمه جعبه  یسوزاز بروز آتش یریباشند. جهت جلوگمیمربوطه مجاز ن یواحد آتش نشان

روبان،  رینظ ینیتزئ یهاپارچه هیکل نیشوند. همچن ینگهدار هاپشت غرفه ای زیم ریز دیخارج شده و نبا شگاهیاز سالن نما دیبا

نصب شده در غرفه  یهامقاوم باشند. توجه شود که پرده قینسبت به حر ینشانآتش نیمطابق با قوان دیو مخمل با یکتان یهاپارچه

از مانع باشند و به وضوح خوانده   یدر تمام مدت عار  دیبا  یو عالئم خروج اضطرار   قیحر  یهایخروج  هیرا بپوشانند. کل  نیکف زم  دینبا

 .شوند

 هاو دستگاه  زاتیآالت، تجهن یانجام شود. هرگونه از ماش  یمنیمطابق با استاندارد و برابر با ضوابط ا  دیبا  هایچیپ   میو س یبرق  زاتیتجه ✓

 نرسانند. بیآس شگاهیامکانات نما ریو سا هاکنندگان، سازهدیمناسب مهار شوند تا به بازد یبه نحو دیکه قطعات متحرک دارند، با

 ط یرا به انجام رسانده، لذا با توجه به شرا  یالمللبینعد  در بُ  شگاهینما  یمربوطه جهت انعکاس برگزار  یهایزنیو را  هاتیکننده فعالبرگزار ✓

صورت بروز  در. کنندگان وجود دارددیبازدان و دارغرفهاعم از  یالمللبین یهادر برنامه راتییامکان هرگونه تغ ،یالمللبینحاکم بر جو 

جاری و یا هرگونه حوادث   نیقوان  رییسوزی، تغمرج، آتش  طوفان، هرج و  ل،ینشده )فورس ماژور( مانند جنگ، زلزله، س  ینیب  شیوقایع پ 

 یکزمان و مکان نمایشگاه گردد تا    رییبرگزارکننده خارج بوده و منجر به لغو یا تغ  اریاخت  طهیدیگر که از ح  ینیبشیقابل پ   ریو موارد غ 

کنندگان قابل به شرکت یکسر و مابق یی پرداخت شده نمایشگاههابابت هزینه یاز وجوه پرداخت %50قبل از برگزاری نمایشگاه  ماه

کنندگان قابل برگشت نخواهد به شرکت  یز برگزاری نمایشگاه وجهماه قبل ا  باشد و در صورت بروز فورس ماژور کمتر از یکیبرگشت م

 .بود

که بدون مجوز وزارت  ییهایقیدر حد عرف و محدود به داخل غرفه باشد. ضمنا از پخش موس دیغرفه با غاتیو تبل یصوت ستمیس ✓

 .به عمل خواهد آمد یریارشاد باشد جلوگ

ان دیگر مجاز نیست. همچنین فیلمبرداری یا صدا برداری از جلسات، سمینارها و دارغرفهبرداری از غرفه یا کاالی فیلمبرداری و عکس ✓

رویدادهای برگزار شده در نمایشگاه بدون موافقت کتبی مدیریت نمایشگاه مجاز نیست. همچنین هرگونه تصویربرداری هوایی و استفاده 

 باشد.میبی از مدیریت نمایشگاه ممنوع از انواع هلی شات بدون اخذ مجوز کت

را  یغاتیتبل ایدهد و  شیرا نما یمحصول دینبا دارغرفهمرتبط باشد.  شگاهیبا موضوع نما دیشده در غرفه با هئخدمات ارا ایمحصوالت و  ✓

 هی. کلدینمامیتجاوز  گرید یهاشرکت یحق انحصار ای تیرا یثبت شده، کپ یکه به حقوق عالمت تجار دیمنتشر نما ییکاال یبرا

که مخالف و معارض با  ییعرضه کاالها ای شینما نیالزمه باشند. همچن یمجوزها ریسا ایمهر استاندارد و  ید دارایبا یشینما یکاالها

 .باشد ممنوع است یشئونات اسالم

 شگاه،ینما شخوانیدر پ  یفروشخرده نیهمچنشود. میداده  لیتحو شگاهیرا به فروش برسانند که در نما یمحصوالت دیان نبادارغرفه ✓

مجاز   ونیو اشانت  هینمونه صرفا به عنوان هد یممنوع است. ارائه کاالها  داینمونه اک  یو فروش کاالها شگاهینما  یهاتبادل پول در سالن

ممنوع بوده و  د،یمزاحمت نما جادیان مجاور ادارغرفه یبه هر نحو که موجب انسداد راهرو شده و برا گریو اقالم د هانه نمو عیاست. توز

 باشد.میملزم به توقف آن  دارغرفه

رو راهرا در  یاقالم چاپ  ایاجناس  دیان نبادارغرفه شوند. عیفقط در محدوده غرفه توز دیکاالها با و هاون یاشانت، مجالت، هاکاتالوگ ✓

همچنین  بگذارند. یشگاهیمرکز نما یهابخش گرید ایکنفرانس، سالن استراحت  یهاثبت نام، اتاق  یهامحوطه ی نمایشگاه، هاسالن
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 ایشده  زانیاز سقف آو دینبا شگاهینما تیریاز مد یبدون کسب مجوز کتب ییتابلو چیه و باشند هیبدون پا دیبا یغاتیتبل یهمه تابلوها

 بسته شود. هارکیت نیب

نموده و پس  یکردن غرفه خوددار لیو تعط یآوراز جمع شگاهینما هیمراسم اختتام انیتا پا ییموظف است از هنگام بازگشا دارغرفه ✓

د. یاقدام نما هیدادن غرفه به صورت اول لیو تحو شگاهینسبت به انتقال لوازم خود از نما یضمن اخذ مجوز کتب شگاهیاز اتمام مدت نما

 ندگانینما ایداران و برسد. غرفه انیساعت به پا 48حداکثر ظرف  دیآغاز شده و با شگاهیاز صبح روز بعد از خاتمه نما هاغرفه هیتخل

 باشد.داران می بعهده غرفه  هیحراست از اموال در ساعت تخل  فهیبوده و وظ  شگاهینما  هیآنها موظف به حضور در محل غرفه در هنگام تخل

 زین شگاهیو نما دهیغرفه اخذ گرد نهیهز %10در انتقال کاال، مبلغ  ریخأ هر روز ت یغرفه در مهلت مقرر، به ازا هیدر صورت عدم تخل

 .کاالها نخواهد داشت نیاز ا یدر قبال نگهدار یتیمسئول

 

 وجه هنگام انصراف  شرایط عودت -2

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

 

 درصد کسر از مبلغ غرفه  زمان انصراف 

 %30 روز تا افتتاحیه نمایشگاه   90بیش از  

 %50 روز تا افتتاحیه نمایشگاه   50بیش از  

 %70 روز تا افتتاحیه نمایشگاه   40بیش از  

 %100 روز تا افتتاحیه نمایشگاه   40کمتر از  
 شرایط عودت وجه هنگام انصراف – 1جدول 

 

 رسانی های اطالع کانال -3

ی ارتباطی نمایشگاه صنعت هاآدرس سایت، ایمیل و کانال گردد.رسانی میاطالعنال تلگرامی کا از طریق ی صادره از ستاد اجراییهاعیهاطال

 باشد.ساختمان شیراز به شرح ذیل می 

 
www.iCBuildexpo.com 

 
www.iCBuildexpo.ir 

 
@iCBuild 

 
@iCBuild 

 
info@iCBuildexpo.com 

 
www.linkedin.com/in/iCBuild 

 
www.twitter.com/iCBuild 

 
www.aparat.com/iCBuild 

 
www.facebook.com/iCBuild 

 
www. youtube.com/iCBuild 
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روشنایی،  و دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایهعمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه

هوشمندسازی  کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتی، سنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، آسانسور، 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابسته آالت و تجهیزات راهخدمات فنی و مهندسی، ماشین ،  و سیستم های امنیتی  ساختمان

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 برگزاری نمایشگاهبندی زمان -4

 را نشان می دهد. 1398المللی صنعت ساختمان شیراز بینبندی برگزاری بیست و یکمین دوره نمایشگاه برنامه زمان 2جدول 

 مالحظات  تاریخ  عنوان  ردیف

 جهت دعوت از مهمانان   نیدعوت از متخصص  ژهیو  یهاکارت  افتدری 01/03/1399 کننده  دیکارت بازد 1

 1399آخرین مهلت ثبت نام در نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز   31/03/1399 ثبت نام در نمایشگاه  2

   دارغرفه صدور کارت    و  آخرین مهلت ثبت اطالعات شرکت در سایت برای درج در کتاب، کتیبه 31/03/1399 ثبت اطالعات شرکت  3

 31/03/1399 زات یانشعابات و تجه 4
  زات یانبار در غرفه و تجه یساخت فضا ب،آ انشعابات برق سه فاز، یمهلت تقاضا نخریآ

 ی شگاهینما

 (09177097221ها )آقای طوری  سازی و هماهنگی با مسؤل سالن ارائه مدارک غرفه  05/04/1399 سازی مدارک غرفه  5

 08/04/1399 ی سازغرفه   شروع عملیات 6
  فتراکیو ل لیبه جرثق ازیکه ن ینیآالت سنگن یماشو  االو ورود ک یسازغرفه  اتی شروع عمل

 . دندار

7 
ورود    ی وساز غرفهاتمام  

 کاال  
09/04/1399 

  16:00حداکثر تا ساعت    یساز غرفه اتمام کار  

 سبک و حمل با جک پالت   یهاورود کاال 

 شگاه یاستاندارد نما  یهاغرفه  لیتحو

8 
غرفه    لیورود کاال و تحو

 استاندارد 
10/04/1399 

  سبک و حمل با جک پالت  یهاورود کاال 

 ان دارغرفهکارت    لیتحو

9 
و روز اول    هیافتتاح

 شگاه ینما
11/04/1399 

  اندارغرفهکارت    لیتحو

 16:00ان از ساعت  دارغرفهورود  

 17س ساعت  أر  هاسالن   باز شدن

 شگاه یکنندگان به نمادیو بازد  نیلؤورود مقامات و مس،  شگاهینما  هیافتتاح

 16:30ان از ساعت  دارغرفهورود   12/04/1399 شگاه ینما  مروز دو 10

 17س ساعت  أرها  سالن باز شدن  

 12/04/1399 شگاه ینما  سوم  روز 11 شگاه یو فعاالن صنعت از نما  نیمتخصص  دیبازد

 14/04/1399 شگاه یروز چهارم نما 12

 16:30ان از ساعت  دارغرفهورود  

 17س ساعت  أرها  سالن باز شدن  

 شگاه یحضور در نما  یگواه  میو تقد  هیاختتام  نییآ

 15/04/1399 و خروج کاال   هیتخل 13

 ساز خود  یها غرفه  بیتخر

 یسبک و قابل حمل با چرخ دست  یهاخروج کاال 

بودن به    کینزد  بیبه ترت  هابه داخل سالن   13:00از ساعت    یبار   یهان یو ماش  ها لیورود جرثق

 ی ر یبارگ  یهادرب

 16/04/1399 و خروج کاال   هیتخل 14
بودن به   کینزد بیبه ترت هابه داخل سالن  9:00از ساعت  یبار  یها ن یو ماش ها لیورود جرثق

 ی ر یبارگ  یهادرب

 زمان بندی برگزاری نمایشگاه – 2جدول 

 

 رسانی اعالم خواهد شد.اطالعی هااز طریق کانالجدول فوق بندی تغییرات زمان نکته مهم:
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 ساز خود  هایغرفه -5

در زمان نصب نیاز به عملیات نبوده و  یمشخص یاستاندارد و سایزبند آن دارای از یا بخشیگردد که تمام یاطالق م یاغرفه خودساز به نمونه

 باشد:سازی به شرح ذیل میمراحل اخذ مجوز غرفه د.تکمیلی دار

خطاب به شرکت برساز رویداد  را نامه ممهور شرکت کارفرمابایست معرفیمیسازان غرفه هایشرکت :سازغرفه پیمانکارمعرفی  -1

 پارس تهیه نمایند.

 

روز قبل از افتتاحیه مدارک ذیل را به ستاد اجرایی نمایشگاه تحویل   20موظف هستند    سازغرفه  هایشرکت  :تهیه مدارک مورد نیاز -2

 برگزاری نمایشگاه،بدیهی است عواقب ناشی از عدم ارسال مدارک در موعد مقرر و عدم پذیرش طرح مورد نظر توسط کارشناسان    دهند.

 باشد.می سازغرفه هایشرکتکنندگان و مشارکتبه عهده 

 در دو نسخه رنگی A3یا  A4در اندازه  100/1با مقیاس  غرفه طرحشده ی ذارگاندازهپالن  ✓

 در دو نسخه رنگی A4در اندازه غرفه از سه زاویه  پرسپکتیو طرح  ✓

و جانمایی  هامصرفی، تیر ریزی، فواصل پل هایطبقه دوم در طرح غرفه، جزئیات دقیق اجرایی آن شامل نوع پروفیلدر صورت وجود  ✓

 باشد.میهمراه با مهر و امضا مهندس ناظر الزامی  هاستون 

 یسازغرفهگواهینامه اصل و تصویر  ✓

نفر  3نفر فوت و  1)نفر  4المللی فارس و به تعداد بینی و محل آن نمایشگاه سازغرفهبا موضوع فعالیت  معتبر بیمه مسئولیت مدنی ✓

 مصدوم(

 

 :یسازغرفهمطالعه قوانین و مقررات   -3

، در وجه یسازغرفهبابت عوارض  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده الیر 87،200خودساز« مبلغ  یسازغرفههر مترمربع » یبه ازا ✓

% از  50 میزانهر مترمربع از طبقه دوم،  یبراهمچنین  .شودمی افتیدر سازغرفه یهااز شرکت المللی فارس،شرکت نمایشگاه بین

 اضافه خواهد شد.همکف  طبقه  نهیبه کل هز، مساحت استفاده شده

باشد. بدیهی است که توافقات مالی بین میساز  به عهده شرکت غرفهکامال  ی در نمایشگاه  سازغرفه  هایتذکر مهم: پرداخت هزینه

فوق صورت خواهد گرفت و این  هایجهت ساخت و اجرای غرفه مورد نظر با توجه به هزینه سازغرفهشرکت کارفرما و شرکت 

 مسأله هیچگونه ارتباطی با ستاد اجرایی نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز نخواهد داشت.

تعهد ساخت به موقع غرفه، حسن انجام کار، رعایت اصول و مقررات  و ریال جهت ضمانت 30،000،000ارائه یک فقره چک به مبلغ  ✓

، بدون فارس  یالمللنیب  شگاهیشرکت نمادر وجه  شده  تخریب و تخلیه کامل غرفه ساخته  ی، عدم وارد آوردن خسارت، تخلف وسازغرفه

توانند میها  و شرکت  خواهد ماند  یاقب  مالی  به صورت امانت نزد امور  فهکامل غر  هیچک تا زمان تخل  نیا  .الزامی است  و بدون بابت  تاریخ

با همراه داشتن رسید چک مذکور و مراجعه به ستاد اجرایی، چک خود را دریافت  هاآوری غرفه پس از پایان عملیات تخریب و جمع

شرکت نسبت به برداشت  نیا ،بندی اعالم شده توسط ستاد اجراییاز زمان یطیتحت هر شرا ،یسازغرفه اتیعمل کهیدر صورتنمایند. 

 .دینمامیرا از خود سلب  یهر گونه اعتراضحق  سازغرفهشرکت اقدام نموده و کامل چک مبلغ 

 .مفاد موجود در این صفحه مورد تأیید است

 

 ، امضا و تاریخ مهر
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 باشد.ساز میساز مسئولیت کامل به عهده شرکت غرفهوسازی و در طی روزهای ساختدر صورت بروز حوادث مرتبط به غرفه ✓

 .صادر نخواهد شدمتر  24کمتر از  هایغرفه مجوز ساخت برای  ✓

ی که دارای طبقه دوم هستند هایبدیهی است ارتفاع مجاز برای غرفه .باشدمی متر 3 سازی متعارف،مجاز غرفه از روی کفارتفاع  ✓

 هایهواساز و کانال هایمقابل دریچه ای در مواردی که غرفه همچنین تعیین خواهد شد.  نمایشگاه یبخش فن دیأیت متفاوت بوده و با

 فوق در نظر گرفته شود. هایبایست حداکثر ارتفاع تا زیر دریچهمیقرار گیرد  هاهوا رسانی سالن

از   %50با احتساب راه پله حداکثر    مساحت آنباید  و    دهای همجوار داشته باشغرفه  ریسا  یبرا  یتداخل و مزاحمت  چیه  دینبا  طبقه دوم ✓

 اجرا شود. بدون سقف ستیبامیطبقه دوم را تشکیل دهد. همچنین مساحت طبقه همکف 

 .باشدمیممنوع  گریبه عنوان آبدارخانه، انبار، اتاق مذاکره و هر عنوان ددر طبقه دوم یا  دیفضا به صورت محصور و فاقد د ساخت ✓

 شگاهیو مقررات نما  نیطبق قوانشوند حق مسدود نمودن هیچ یک از اضالع را به صورت کامل ندارند. میکه در جزیره واقع  ی هایرفهغ  ✓

که مجاور راهرو از ضلعی    50%کثر  نمودن حدا  واریبه د  مجاز  فقط هاکه حداقل دو طرف آنها باز باشند، شرکت  یهایدر غرفه  یالمللبین

 باشند.میقرار دارد 

 هامحسوب شده و شرکتی سازغرفه ،هاواره یرنگ د رییو تغ آن رییتغ ایو  سر در غرفه رنگ موکت، باز کردن رییسازی اعم از تغکف ✓

 .ندیی اقدام نماسازغرفهنسبت به اخذ مجوز  ستیبامی

 هایشبکه چوب و نئوپان، ژهیبه و هاپشت سازه هایاست که قسمت یضرور مجاور باشد، هایباالتر از غرفه یسازغرفهچنانچه ارتفاع  ✓

 پشت کار هایقسمت یضمنا بر رو مجاور نگردد. هایغرفه یینما شود تا موجب بد دهیبا دکور مناسب پوشان ای و یزیآم رنگ ،یآهن

 .شرکت مجاز نخواهد بود نام ای غاتینوشتن تبل باشدمیمجاور  هایغرفه میحر هکه مشرف ب

در صورت مشاهده و    بودهکند ممنوع  میرنگ را در فضا پراکنده    که گرد  یلوازم  ای  ولهتسیبا پ  هادر سالن  یسازغرفه جهت    یزیآم  رنگ ✓

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

با مسئول  دیرا دارند قبل از شروع کار با مانیو س یاز جمله ماسه، شن، پانل گچ یبا مصالح ساختمان یسازکف ،یدارانچنانچه غرفه ✓

 گریروغن و د دنیدر برابر چک دیبا هاگردد. به عنوان مثال کف سالن انیدار بو مقررات الزم به غرفه طیسالن هماهنگ نموده تا شرا

 محافظت گردد. کیپالست هیال کی لهیسمواد مشابه به و

اند کابل و تابلوهای اتوماتیک )استاندارد و مجهز به سیستم ارت( و متناسب با میزان موظف سازغرفه هایکنندگان و شرکتمشارکت ✓

ارتباطی به غرفه مربوطه ضمن هماهنگی با ستاد  هایبرق مصرفی خود را تهیه نموده و جهت انتقال برق از تابلوهای اصلی و کابل

 یبدون محافظ از نوع معمول  ییاستفاده از هرگونه المپ و روشناهمچنین    المللی فارس اقدام نمایند.بینبرگزاری و واحد برق نمایشگاه  

 .باشد یممنوع م یمداد ای

 خواهد بود. سازغرفهی فارس به عهده شرکت المللبین هایپرداخت هرگونه خسارت احتمالی به مایملک شرکت نمایشگاه ✓

پذیر خواهد بود. تعبیه شده امکان هایهای نمایشگاهی صرفا در محلسبک و سنگین به داخل سالنوسیله نقلیه اعم از ورود هرگونه  ✓

 مشمول جریمه خواهند شد. سازغرفهدار و شرکت در صورت ورود وسیله نقلیه بر روی موکت اصلی سالن، غرفه

مورد تأیید سازمان پسماند شهرداری شیراز به عهده  هایحمل ضایعات حاصل از تخریب غرفه، پس از اختتامیه نمایشگاه به مکان ✓

 خواهد بود. سازغرفهشرکت 

 

 
 .مفاد موجود در این صفحه مورد تأیید است

 

 مهر، امضا و تاریخ 
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روشنایی،  و دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایهعمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه

هوشمندسازی  کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتی، سنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، آسانسور، 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابسته آالت و تجهیزات راهخدمات فنی و مهندسی، ماشین ،  و سیستم های امنیتی  ساختمان

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

. همچنین باشندمیی سازغرفهبندی اعالم شده از سوی ستاد اجرایی جهت اتمام عملیات ملزم به رعایت زمان سازغرفه هایشرکت ✓

 .باشدمیساعت پس از اختتامیه نمایشگاه  24حداکثر  ی ساخته شدهغرفهکامل آوری و تخلیه معجمهلت مجاز جهت تخریب، 

گردد که پس از تعیین برآورد خسارت یا جریمه توسط ستاد سوب میتخلف مح 3عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده در جدول  ✓

 سازی حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.دار یا مجری غرفهشده تأمین خواهد شد و غرفهاجرایی، مبلغ مذکور از محل ضمانت ارائه 

 

 ت )ریال( خسار زان یم سازیخسارت و تخلف از دستورالعمل غرفه  نوع ردیف

 500،000 هر متر طول   یمجاز به ازا   ریارتفاع غ  متریسانت  10تا   1

 1،000،000 هر متر طول   یبه ازا سانتیمتر ارتفاع غیر مجاز    50سانتیمتر تا    11از   2

 3،000،000 و ...( به ازای هر دریچه  VIPانبار، آبدارخانه، اتاق کنفرانس،  طبقه دوم،  غیر قابل رؤیت بودن داخل فضای بسته ) 3

 500،000 مربع * هر متر    یبه ازا های غرفه  استفاده از مصالح ساختمانی غیر مجاز در کف یا دیواره  4

 3،000،000 های غیر مجاز به ازای هر دستگاه ورود و استفاده از دستگاه  5

 1،000،000 مربع * هر متر    یبه ازا پوشاندن سقف غرفه در طبقه دوم به هر شکل و با هرگونه مصالح   6

 1،000،000 تجاوز به حریم پشت غرفه به هر شکل و نحو به ازای هر متر طول  7

 1،000،000 های تهویه و تأسیسات به هر شکل و نحو به ازای هر متر طول مسدود کردن مسیر کانال  8

 2،000،000 تجاوز به حریم راهروها شامل کف غرفه، دیوارهای جانبی و سر در به ازای هر متر طول  9

 1،000،000 های همجوار یا راهروها به ازای هر متر طول عدم زیبا سازی دیوارهای جانبی مشرف به غرفه 10

 300،000 ناظرین ذیصالح به ازای هر متر مربع * عدم تطابق طرح تأیید شده با غرفه اجرا شده توسط   11

 300،000 شده به ازای هر متر مربع *ساز غرفه بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصالح و طی مراحل قانونی تعیینوانجام ساخت  12

 2،000،000 عدم ایستایی غرفه به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان به ازای هر متر طول  13

 5،000،000 ساز در زمان برگزاری نمایشگاه وه ساخت مبادرت ب 14

 2،000،000 عدم حضور مهندس ناظر پیمانکار در هنگام ساخت و تخریب غرفه 15

 2،000،000 به ازای هر ساعت   در زمان مقرر  یساز غرفه  اتیعدم اتمام عمل 16

 5،000،000 به ازای هر روز   شدهکامل غرفه ساخته   هیو تخل  بیدر تخر  ریتأخ 17

 . به ازای هر متر مربع و در متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گردید  12و  11،  6،  4* موارد ردیف 

 یسازنوع خسارت و تخلف از دستورالعمل غرفه – 3جدول 

 

 

های )غرفه  ششمی که در بخش  سازغرفهاند پس از مطالعه دقیق قوانین و مقررات  موظف  سازغرفه  هایشرکت  فرم شماره دو:  تکمیل -4

مجوز ) فرم شماره دو ،سمت چپ را مهر و امضا نموده پایین کادر و یک نسخه از این صفحات را پرینت گرفته آمده استخودساز( 

 اه تحویل دهند.را تکمیل و همراه با سایر مدارک به ستاد اجرایی نمایشگ (غرفه خودساز یاجرا 

 

 
 .مفاد موجود در این صفحه مورد تأیید است

 

 مهر، امضا و تاریخ 

 

http://www.icbuildexpo.com/


 

                                                         www.iCBuildexpo.com                      10 
 

روشنایی،  و دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایهعمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه

هوشمندسازی  کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتی، سنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، آسانسور، 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابسته آالت و تجهیزات راهخدمات فنی و مهندسی، ماشین ،  و سیستم های امنیتی  ساختمان

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 ه دو: مجوز اجرای غرفه خودساز فرم شمار

 تاریخ:

 شماره: 

فه 
غر

ت 
رک

ش
از

س
 

 ( iCBuild 2020المللی صنعت ساختمان شیراز ) مین نمایشگاه بیندوبیست و عنوان نمایشگاه:  

   دار:نام شرکت غرفه 

 متراژ غرفه: شماره غرفه: نام سالن: 

  شماره تماس:  نام رابط: 

   ساز: نام شرکت غرفه 

 کد پستی: کد اقتصادی:  شناسه ملی: 

   آدرس: 

  شماره تماس:  نام رابط: 

 □دو طبقه   □یک طبقه   □ سازی  کف     □دکورسازی به صورت کامل  

 

االختیار شرکت با مشخصات فوق، ضمن مطالعه تمامی قوانین و شرایط  ........................................................... مدیر عامل/ نماینده تام اینجانب 

همچنین  نمایم.الذکر و مقررات ملی ساختمان ایران و ضوابط فنی و و اصول ایمنی، تمامی موارد را پذیرفته و رعایت می مشروحه فوق 

 گیرم. سازی را بر عهده می های قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح در امر غرفه مسئولیت 

 

 

 تاریخ:                                              امضا:                                              مهر شرکت: 

 

ی 
رای

اج
ت 

ون
عا

م
 

 مالی واحد محترم 

 الذکر توسط متقاضی، صدور مجوز پس از اخذ هزینه بالمانع است. ارائه مدارک و همچنین پذیرش کلیه قوانین و مقررات فوق با توجه به  

 

 

 مسئول سالن                                               معاونت اجرایی

 

 

ی 
مال

د 
اح

و
 

 ها / واحد محترم انتظامات مسئول محترم سالن 

  و همچنین هزینه صدور مجوز اجرای غرفه خودساز معادل .................................................... ریال   1ضمانت مشروحه در ماده  الذکر  متقاضی فوق

 را به این واحد پرداخت نموده است. 

 

 

 ور مالی مهر و امضای ام                                                                         

 

 

 

 

http://www.icbuildexpo.com/


 

                                                         www.iCBuildexpo.com                      11 
 

روشنایی،  و دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایهعمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه

هوشمندسازی  کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتی، سنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، آسانسور، 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابسته آالت و تجهیزات راهخدمات فنی و مهندسی، ماشین ،  و سیستم های امنیتی  ساختمان

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 بندی استاندارد غرفه -6

بندی غرفه .باشدمتراژ می یبه ازا یو دو عدد صندل زیم کیاستاندارد،  یی، روشناسر در بهیکت شامل استاندارد یشگاهینما زاتیسازه و تجه

 باشد:گردد که دارای شرایط ذیل میای اطالق میبه غرفهاستاندارد 

 کند.بندی و نوع قطعات پیروی می از استاندارد مشخص در سایز ▪

 به کرات قابلیت استفاده مجدد )مونتاژ و دمونتاژ( را داشته باشد. ▪

 د.ملیات تکمیلی در سالن نداشته باشگونه ع انجام شده و نیاز به هیچ یبه سادگمونتاژ آن  ▪

 باشد. و ... دریواید ،سردر ،هیپا ،دیق ،مانند پانل یشامل قطعات ▪

 ( Octanorm) اکتانورمالف(  

 هاوارهیکه دسانتی متر بوده  240*100در ابعاد  ییهانلاشامل پ ی نمایشگاهی کاربرد دارند، هاکه در فضاهای داخلی و سالن هااین نوع از سازه

 .شودینام شرکت نصب م بهیکت 1نیز مطابق شکل سر درب غرفه  .شوندیرا شامل م

 
 )اکتانورم( نمونه غرفه بندی استاندارد با پانل - 1شکل 

 

 جهت تفکیک داخل فضای غرفه به صورت انباری در این

 استفاده خواهد شد. 2بندی از سازه مطابق شکل نوع غرفه

 

 

 نمونه پانل جهت تفکیک فضای داخل غرفه - 2شکل 

http://www.icbuildexpo.com/
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روشنایی،  و دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایهعمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه

هوشمندسازی  کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتی، سنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، آسانسور، 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابسته آالت و تجهیزات راهخدمات فنی و مهندسی، ماشین ،  و سیستم های امنیتی  ساختمان

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 ( Space Frameاسپیس فریم )(  ب

 ،سالن لیها از قبت انواع فضاساخ  یو برا شده  متصل گریکدیبه    سیبست اسپ  لهیوسبه    که  باشندیم  یمنظم  یهندس  یهافرم هاازهاین نوع از س

 گیرد.بوده که معموال فضاهای باز مورد استفاده قرار میای از اسپیس فریم نمونه 3شکل  .باشدیمناسب م رهیتابلو بنر و غ  ،غرفه

 

 
 نمونه غرفه بندی استاندارد با اسپیس فریم - 3شکل 

 

 چادر نمایشگاهی(  ج

از استحکام و مقاومت باالتری برخوردار    ،میفر  سیو اسپ  یبا سازه داربست  سهیدر مقا،  هادآن و بادبن  یاستراکچر اصل  نوع  لیبه دل  هااین نوع از سازه 

 باشد.بوده و مناسب فضاهای باز می

 
 چادر نمایشگاهی بندی استاندارد باغرفه نمونه –4شکل 

http://www.icbuildexpo.com/
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روشنایی،  و دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایهعمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه

هوشمندسازی  کاشی و سرامیک، چینی و شیرآالت بهداشتی، سنگ، در و پنجره، تأسیسات، لوله و اتصاالت، آسانسور، 

 سازی، ساخت و ساز و صنایع وابسته آالت و تجهیزات راهخدمات فنی و مهندسی، ماشین ،  و سیستم های امنیتی  ساختمان

 المللیبیست و دومین نمایشگاه بین

  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز 
 

   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 رسمی نمایشگاه  کتاب  -7

کتاب استاندارد  کی هیته یبراستاد اجرایی ای برخوردار است. همیت ویژهکنندگان از امشارکت کتاب رسمی نمایشگاه به عنوان سند حضور 

 داد،یرو نیا تیرا فراهم کرده تا با توجه به اهم یاژهیباشد، تدارک خاص و و گرامی کنندگاندیبازد و کنندگانکه در شان مشارکت یشگاهینما

اثر ضمن  نیو متمرکز خود در ا ریبا حضور چشمگ میدواریاساس ام نیبر ا باشد. یو خارج یرانیا یهادر دسترس شرکت ستهیدرخور و شا یاثر

 باشیم.بازارهای داخلی و خارجی در  تجاری شما یهاتیتوسعه فعالشاهد  ز،یمتما تیفرصت و مز کیاز  یمندبهره

 

ضمن تکمیل فرم ( iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز ) یالمللنیبنمایشگاه  بیست و دومین خواهشمند است جهت درج آگهی در کتاب

 به موارد ذیل توجه فرمایید:شماره سه، 

 یبراپ جهت چا شگاهینما یهفته مانده به برگزار و حداکثر دو هیته دهندهتوسط سفارش اتیو مطابق جزئ A5 زیدر سا یآگه (1

 .گرددیارسال م رندهیگسفارش 

                                                                                      
 ابعاد کتاب رسمی نمایشگاه – 4شکل                                                                                          

 

 باشد. از هر طرف متر یسانت 5/1  نانیاطم هیحاش باو  dpi 300 با رزولوشن TIFF چهار رنگ به صورت  CMYK آگهی لیفا فرمت (2

 د.خواهد بو رندهیگسفارش دیصالحد اند بنا بهنشده حیکه تصر یموارد ریسا ایو  محل چاپ صفحات (3

 .دیپرداخت نما رندهیگبه سفارش انصراف را در صورت ی% مبلغ آگه 30 زانیمتعهد است به م یدهنده آگهسفارش  (4
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روشنایی،  و دکوراسیون، برق و معماری، نما گذاری،سازان و سرمایهعمران، مصالح، صنایع سرمایشی و گرمایشی، انبوه
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   1399اه ــتیرم 14ی ــال 11
 ارس ـالمللی فنمایشگاه بین

 ه سه: درج آگهی در کتاب نمایشگاه فرم شمار

ت 
رک

 ش
ت

عا
ال

اط
 

 مدیر عامل: نام   نام کامل شرکت: 

   فعالیت/ محصوالت قابل عرضه: 

  تلفن: نمابر: 

  وبسایت:     ایمیل:

   آدرس: 

  تلفن تماس:       :رابط  نام و نام خانوادگی

اه 
شگ

مای
ب ن

کتا
ر 

 د
ی

گه
 آ

ج
در

ت 
عا

ال
اط

 

 شماتیک  )ریال(  قیمت عنوان  شماتیک  قیمت )ریال(  عنوان 

 پشت جلد 
 □ 

80،000،000 

 

 رو داخل جلد  
 □ 

30،000،000 

 

 صفحه اول 
□ 

30،000،000 

 

 داخل جلد پشت 
 □ 

20،000،000 

 

و  صفحه دوم  

 سوم 
 □ 

15،000،000 

 

 صفحات داخلی 
 □ 

12،000،000 

 

 صفحه آخر 
 □ 

17،000،000 

 

یا    پاورقی

 سربرگ 
 □ 

40،000،000 

 
 گردد.اضافه می مالیات بر ارزش افزوده %9مبلغ ، مبالغ فوقبه جمع کل 

 1399ماه  رتی   14  یال  11  خیاز تار  که(  iCBuild 2020صنعت ساختمان شیراز )  یالمللنیب  شگاهیدر کتاب نما  یقرارداد بابت درج آگه  نیا

........ مدیر عامل/ ...................................................اینجانب  .گرددیم منعقدفوق  طیبا شرا گرددیبرگزار م فارس یالمللنیب شگاهیدر محل نما

چاپ آگهی در کتاب نمایشگاه متقاضی  بدینوسیله  آگاهی و قبول مقررات مربوط به چاپ آگهی در کتاب،  االختیار شرکت فوق با  نماینده تام

 باشم.الذکر میفوق 

 

 امضا:                                              مهر شرکت:           تاریخ:                                   

 

و یا ایمیل   09018296244 شماره تلگرامی و یا 9 داخلی 021- 41074000لطفا فرم تکمیل شده و فیش واریزی را  به شماره نمابر 

info@iCBuildexpo.com فرمایید.  ارسال 

http://www.icbuildexpo.com/

