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دفترچه ویژه شرکت کنندگانی است که هنگام  ثبت نام گزینه خودساز را انتخاب نموده یا در نظر دارند داخل غرفه در سالن/ فضاي این 
 نمایند.  استفاده  باز از سازه یا تزئینات ویژه

 
  شگاهها،ینما یشرکت سهام یو غرفه آرائ یطراح تیرمدیتوسط  يغرفه ساز مانکارانیشده پ بیتصو ستیل نیو تدو هیتوجه به ته با

مجوز ساخت غرفه فقط براي پیمانکارانـــــی که مندرج در لیست یاد شده می باشند صادر خواهد گردید. ستاد برگزاري از پذیرش 
بعنوان پیمانکار معذور خواهد بود و  "شرکت سهامی نمایشگاهها ي توسطغرفه ساز مانکارانیشده پ بیتصو ستیل "شرکتها و افراد خارج 

 همچنین غرفه سازي توسط خود شرکت کنندگان امکان پذیر نمی باشد. 
 داردهايـــــاستان ، ایران ساختمان ملی مقررات شرکت غرفه ساخت گردند در می متعهدو مهندس ناظر ایشان غرفه سازي  پیمانکار

 مدیریت دستورالعملهاي بویژه ایران .ا.ج المللی بین نمایشگاههاي شرکت سهامی مقررات ، ایمنی اصول و فنی ضوابط ، المللی بین
 غرفه امر در صحیح اجراي عدم از ناشی حقوقی و قانونی مسئولیت هاي تمام پذیرش همچنین و نموده رعایت را آرایی غرفه و طراحی

 .دنگیرب عهده بر را سازي
ي* ه ساز ت /پیمانکار غرف ت  مشارک ت و شرک داش ی وزارت به داشت ي به ها ل  پروتک د  ه مفا ي کلی جرا ه ا د ب ش و متعه ذیر ه پ م ب ه ملز د کنن

هها  ی نمایشگا نسهام ایرا ا. ج. ی  ملل ال ن  ی باش بی  .دنم
دور مجوز* ت ص خواس در ه  ارائ ي با  ه ساز هپیمانکار غرف ت غرف خ ي سا د برگزار ه ستا ون هیکل ب قان ب  ق ول یعوا م ناش يها تیو مسئ د از ع ی 

ماژور س  فور ل  دالئ ه ب ي نمایشگا د  برگزار ت، ستا داش ت به ي وزار ها ل  العم دستور  د نصاب،  ح ه  ن ب دگا ت کنن د شرک دا ن تع د ه نرسی جمل از 
ر  ه با کرونا یا سای بارز ی م ع رسممل ج ها و مرا د ه کشور ینها دث غیر مترقب حوا ه  هرگون د و  و  ذیر پ ی  ق را م ه تعوی ي یا ب م برگزار د درصورت ع

ن برگز ن زما د فتا ل ا دلی ه بهر  مایشگا ي ن ت سهامار ه و شرک د ما یبرگزار کنن ههاین د چیه شگا ع تعه و پ ين ل  قبا نیدر  ه ساز مانکارا  يغرف
دساز" خو نیپ ریو سا  "غرف  دار مانکارا ه ن د ت کنن ب مشارک ی  د  ونمنتخ ون قان ب  ق ه عوا ي و کلی ها ت  ي مسئولی ي و معنو د یما ن  ناش ه از آ ب

ن  ایشا ي  پاسخگو ص  اینخصو در  هها  ی نمایشگا ت سهام ه و شرک د د و برگزارکنن ی باش ه م د ت کنن ي/مشارک ه ساز پیمانکار غرف د  خو ه  د عه
د.  و د ب هن خوا  ن

 
 دفترچه اطالعات 

 تعهد غرفه سازي، فرم هاي دستورالعمل و 

 خسارت هر نوع جمع آوري و تخلیه و عدم وارد نمودن 

 2020نمایشگاه ایران آگروفود 
 1399مهرماه 16تا13
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 جداول تعیین خسارات تخلف از مقررات،

 قوانین و دستورالعملهاي اجرائی شرکت سهامی نمایشگاههاي 
 :2020آگروفود  رانیا برگزاري  نمایشگاهبین المللی ج . ا . ایران و ستاد 

 
 

 موضوع خسارت ردیف
 مبلغ خسارت 

 (ریال)

1 

 
نسبت به   11/07/1399جمعهپیمانکار غرفه سازي موظف است در مورخ  – حسن انجام کار

اتمام کار غرفه سازي اقدام نموده و کلیه وسایل غرفه سازي ، همچنین ضایعات غرفه سازي یا 
 .خارج از نمایشگاه انتقال دهدکف سازي را به 

: این بند شامل اتمام کلیه امور غرفه سازي شامل نجاري ، رنگ آمیزي، برق ، نصب  توجه
کف، موکت یا پارکت و انتقال وسایل غرفه سازي و ضایعات به خارج از نمایشگاه و نظافت 

 راهروهاي مجاور و فضاهاي مشترك غرفه می باشد.
 

20,000,000  

2 
تا  1399مهر  18و  17هاي پیمانکار غرفه سازي موظف است در روز –ي غرفــهجمع آور

لحظه باز بودن درب سالنها و فضاي باز ، کل غرفه را تخریب و محل غرفه را جاروب نموده  و 
 بدون هیچ خسارتی تحویل مجري نماید .

بعد از تخریب غرفه توسط 
پیمانکار ستاد برگزاري وانتقال به 

نمایشگاه مبلغ محاسبه و خارج از 
 اعالم خواهد شد.

3 

 
براساس مقررات جاري شرکت سهامی نمایشگاهها    – وارد نمودن خسارت از هر نوع

موارد خسارت براساس اعالم واحدهاي ساختمان و تأسیسات ، اداره آب و برق ، آتش نشانی ، 
 انتظامات ، خدمات و واحد طراحی و غرفه آرائی اعالم می گردد.

 

طبق جداول خسارات واحدهاي 
 مربوطه محاسبه خواهد شد .
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 »جــدول خســـارات تخـلف از مقـــررات طراحی و غـــرفه آرایـــی«
 * در صورت تصویب و اعمال هرگونه تغییر در برآورد مبالغ میزان خسارت از سوي شرکت سهامی نمایشگاهها مبالغ خسارت 

 شرکت سهامی نمایشگاهها محاسبه و اخذ خواهد گردید.بر اساس مصوبات جدید 
 

ت
ار

خس
د 

ک
 

 موضوع خسارت

 
 مبلغ خسارت

 (ریال)

 

 1,500,000 سانتیمتر ارتفاع غیر مجاز به ازاء هر متر طول 50سانتیمتر تا  11از 102

 3,500,000 ازاء هر دریچه و...)  به V.I.P-اتاق کنفرانس -آبدارخانه-غیر قابل رؤیت بودن داخل فضاهاي بسته (انبار 201

 700,000 (متراژ کل  غرفه محاسبه خواهد گردید.)استفاده از مصالح  ساختمانی غیر مجاز درکف یا دیواره هاي غرف به ازاء هر متر مربع   301

 3,500,000 ورود و استفاده از دستگاههاي غیر مجاز به ازاء هر دستگاه 401

 (متراژکل طبقه دوم محاسبه خواهد گردید.)پوشاندن سقف غرف در طبقه دوم به هر شکل و با هر گونه مصالح به ازاء هر متر مربع   501
 

1,200,000 

 1,200,000 به ازاء هر متر طول (به هر شکل و روش)تجاوز به حریم پشت غرف  601

 1,200,000 به  ازاء هر متر طولشکل و نحوه)(به هر مسدود کردن مسیر کانالهاي تهویه و تأسیسات  602

 2,500,000 به ازاء هر متر طول(شامل کف غرفه ، دیواره هاي جانبی و پیشانی ) تجاوز به حریم راهروها  603

 1,200,000 بصورت یکنواخت) تناسب استفاده از پوشش م  یا(شامل عدم رنگ آمیزي متناسب  عدم زیبا سازي دیواره هاي جانبی مشرف به غرف هم جوار و یا راهروها به ازاء هر متر طول 701

 500,000 (متراژ کل  غرفه محاسبه خواهد گردید.)عدم تطابق نقشه اجرا شده غرفه با نقشه تأیید شده توسط ناظرین ذیصالح  به ازاء هر متر مربع  801

 500,000 (متراژ کل  غرفه محاسبه خواهد گردید.)انجام ساخت و ساز غرف بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی تعیین شده به ازاء هر متر مربع  901

 3,000,000 عدم ایستایی غرفه بدلیل  عدم رعایت مقررات ملی ساختمان به ازاء  هر متر طول 902

 6,000,000 ( به تشخیص ناظر ین غرفه آرایی)مبادرت به ساخت و ساز در زمان برگزاري  نمایشگاه  903

 
و  پیمانکار  ي غرفه  ساز مانکاریپدر  شرایطی که هر یک از موارد تخلف از مقررات طراحی و غرفه آرایی موجب اختالل در ایمنی غرف گردد عالوه بر الزام مهندس  :1تبصره 

 به جمع آوري موضوع تخلف و اصالح آن، خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد. منتخب شرکت غرفه  سازي  
مانکار ي نبوده ومسئولیت عواقب امر و پاسخ گویی در مراجع ذیصالح قانونی بر عهده پیغرفه  ساز انمانکاریو  پ ینمهندستمامی جرایم جدول فوق، رافع مسئولیت  :2تبصره 

 غرفه سازي خواهد بود.
ننده ناشی از مورد در صورت وقوع هر کدام از موارد تخلف فوق عالوه بر هزینه هاي خسارت قید شده در جداول مربوطه پرداخت کلیه  خسارات وارده به برگزار ک :3تبصره 

 تخلف بعهده پیمانکار غرفه سازي می باشد.

 
 

 



 ۴ 

 
 
 

 
 »ساختمانجدول خسارات تخلف از مقررات «

 * در صورت تصویب و اعمال هرگونه تغییر در برآورد مبالغ میزان خسارت از سوي شرکت سهامی نمایشگاهها مبالغ خسارت 
 بر اساس مصوبات جدید شرکت سهامی نمایشگاهها محاسبه و اخذ خواهد گردید.

 
 

ف
دی

ر
 

 

 موضوع خسارت

 

میزان جریمه و 

 خسارت (ریال )

 500,000 سازه هاي داخل سالن و سازه هاي محوطه بازاي هر خال جوشهرگونه جوشکاري به  1

 700,000 سوراخ نمودن در کف و بدنه سالن، آسفالت و سایر نقاط در محوطه باز به ازاي هر سوراخ 2

 1,000,000 تخریب آسفالت و یا بتن با هر ضخامت در کف سالن و محوطه باز بازاي هر متر مربع 3

 1,500,000 سکو در داخل سالن و نیز محوطه باز بازاي هر متر مربعتخریب دیوارو  4

 900,000 تخریب جداول بتنی ،درپوش بتنی و سنگی در محوطه بازاي هر متر مربع 5

 2,000,000 تخریب نماي سنگی،بتنی،کامپوزیت و ... سالنهاي نمایشگاهی بازاي هر متر مربع 6

 1,500,000 بام سالن بازاي هر قطعهنصب هرگونه پرده تبلیغاتی از پشت  7

 2,000,000 آویزان نمودن هر گونه پرده تبلیغاتی و هر نوع شیء از سازه هاي نمایشگاهی بدون اخذ مجوز از اداره ساختمان بازاي هرعدد 8

 700,000 بازاي هر متر مربعرنگ آمیزي روي آسفالت، بتن و نیز سایر فضاهاي نمایشگاهی اعم از ستون ،دیوار،کف،درب و پنجره و ...  9

 300,000 چسباندن هرگونه کاغذ تبلیغاتی،موکت و ... به فضاهاي نمایشگاهی اعم از ستون،دیوار,کف،درب و پنجره و ... بازاي هر متر مربع 10

 600,000 شکستن شیشه ساده با هر ضخامت بازاي هر متر مربع 11

 1,200,000 ضخامت بازاي هر متر مربع شکستن شیشه رنگی،رفلکس،سکوریت و خم به هر 12

 700,000 عدم جمع آوري باکس هاي چوبی احداثی دور ستونها بازاي هر متر مربع 13

 2,200,000 تخریب یا صدمه رساندن به نرده،دریچه،درپوشهاي موجود در سالنها و محوطه نمایشگاهی اعم از بتنی،فلزي،چدنی و ... بازاي هر قطعه 14

 درب ورودي سالنهاي نمایشگاهی بنا به تشخیص اداره ساختمانآسیب به  15
حداقل آسیب 

2,000,000 

 2,000,000 مشاهده هر گونه تردد بر روي بام سالنها بدون اخذ مجوز 16

 
 سایر موارد احتمالی که در جدول ذکر نگردیده ، بر حسب مورد و بر اساس قیمت روز از سوي اداره ساختمان تعیین خسارت می گردد.  تذکر :

 

 
 



 ۵ 

 
 

 
 

 
 »جــدول خســـارات تخـلف از مقـــررات برق و تاسیسات«

 * در صورت تصویب و اعمال هرگونه تغییر در برآورد مبالغ میزان خسارت از سوي شرکت سهامی نمایشگاهها مبالغ خسارت 
 بر اساس مصوبات جدید شرکت سهامی نمایشگاهها محاسبه و اخذ خواهد گردید.

 

ف
دی

ر
 

 موضوع خسارت
میزان جریمه و 

 خسارت (ریال )

 300,000 وات) به ازاي هر عدد 100وات ) المپهاي رشته اي ( 23کم مصرف(جریمه و خسارت بابت عدم جایگزینی  1

 3,000,000 وات به ازاي هر دستگاه 1000و  500جریمه و خسارت بابت استفاده از پرژکتور پر مصرف مانند  2

 300,000 جریمه و خسارت بابت بکار گیري المپ و چراغهاي با طول زیاد ( پیر ) به ازاي هر دستگاه 3

 2,000,000 وات به ازاي هر دستگاه  150جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغهاي با المپ متال هالید باالتر از  4

 2,000,000 جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلو هاي برق دیواري به ازاي هر ضلع 5

 3,500,000 ایستاده به ازاي هر ضلعجریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلو هاي برق  6

 1,000,000 هجریمه و خسارت بابت آویزان نمودن هر گونه کابل،سیم و دیگر لوازم مصرفی از سازه هاي نمایشگاهی بدون مجوز اداره برق به ازاي  هر قطع 7

 1,500,000 جریمه و خسارت بابت رنگ آمیزي فضاهاي تاسیسات الکتریکی 8

 1,500,000 (پیمانکار مکلف به جمع آوري آنی انشعابات مذکور نیز می باشد.)انشعاب غیر اصولی از کف خوابهاي برق و محل هاي انشعاب برق درکف سالنها به ازاي هر موردجریمه بابت  9

 3,000,000 (پیمانکار مکلف به جمع آوري آنی انشعابات مذکور نیزمی  باشد.)جریمه و خسارت بابت عدم وجود و استفاه عایق بین چراغ و تابلو غرفه با سازه هاي غرفه به ازاي هر مورد  10

 3,000,000 باشد.)  یمکلف به جمع آوري آنی انشعابات مذکور نیزم مانکاری(پجریمه و خسارت بابت عدم استفاده از کابل استاندارد براي برق اصلی غرفه و دستگاههاي با مصرف باال هر مورد  11

 3,000,000 غرفه پیش ساخته به ازاي هر مورد تخلف 4خسارت بابت استفاده از بهره گیري انشعاب کابل مشترك جهت برق رسانی بیش از  جریمه و 12

 1,000,000 مصرف کننده از یک خط 8جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغ و نقاط روشنائی بیش از  13

 3,000,000 انشعاب مشترك روشنائی و برق ( ریسه مشترك)به ازاي هر غرفهجریمه و خسارت بابت بهره گیري از خطوط و  14

 3,000,000 جریمه و خسارت بابت استفاده از نوار چسب و انشعاب غیر اصولی به ازاي هر غرفه 15

 3,000,000 به ازاي هرانشعاب غرفه(سیستم ارت،کلیدهاي حفاظتی مناسب، حفاظت جان، اتوماتیک،مینیاتوري  ...) جریمه عدم تامین امنیت و حفاظت الکتریکی و جلوگیري از برق گرفتگی  16

 خسارت وارده ناشی به تجهیزات برق فشار ضعیف 17
میزان خسارت بر اساس قیمت روز 
کارشناسی محاسبه و دریافت می 

 گردد.

 اعالم حریقخسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم کشف و  18
میزان خسارت بر اساس قیمت روز 
کارشناسی محاسبه و دریافت می 

 گردد.

 خسارت وارده ناشی به تجهیزات آسانسور و پله برقی 19
میزان خسارت بر اساس قیمت روز 
کارشناسی محاسبه و دریافت می 

 گردد.

 خسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم صوت 20
روز میزان خسارت بر اساس قیمت 

کارشناسی محاسبه و دریافت می 
 گردد.

 
 تذکر: 

 اره برق و تاسیسات محاسبه و دریافت میگردد.موارد دیگر که در جدول ذکر نگردیده است برحسب مورد تعیین خسارات و براساس فهرست بهاي پایه سال و قیمت جدید مطابق قیمت روز توسط اد*

 ننده ناشی از مورد تخلف بعهده پیمانکار غرفه سازي در صورت وقوع هر کدام از موارد تخلف فوق عالوه بر هزینه هاي خسارت قید شده در جداول مربوطه پرداخت کلیه  خسارات وارده به برگزار ک*

 می باشد.
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 مدارك الزم جهت اخذ مجوز نهائی غرفه سازي یا تزئین ویژه :
 

ي * ها ل  ورالعم دست ط و  س ضواب دبراسا هها،  د یج مایشگا ی ن ت سهام حهاشرک جرائ يطر د  یا پبای ل/ مسئو ط  وس ه ساز  مانکاریت  يغرف
ت ز ـا مشخصا ـ ب ب م کل  ر،یمنتخ انضما ه  ـا هیب ـ ه در روز ط  فق م  ك الز دار تائمقرر   يم ذ  خ ت ا ه ساز یو مجوز نهائ دیجه جعه  يغرف با مرا

ه آنال ه سامان ذ  نیب خ ه نشان مجوزا ه ب ت غرف خ ذار  www.esbatonline.ir/login  یسا ه  يبارگ د دی ها گر ذ مجوز خ ه ا ت ب م  يو نسب الز
م  دا ق دا د  . گر

 

ی  ص توضیحات تکمیل خصو در  ذ مجوزمهم  خ ت ا جه یاز  د ن ك مور دار ي  م ه ساز  : غرف
 

با قید نام شرکت پیمانکار غرفه سازي و مهندس ناظر منتخب شرکت   "شرکت کننده "معرفی نامه کتبی پیمانکار غرفه سازي از سوي شرکت -1
 (ذکر تلفن تماس و تلفن همراه مهندس ناظر منتخب و پیمانکار غرفه سازي در معرفی نامه الزامی است.) 

حداکثر ارتفاع و مواد  دی) با قیفن اتیو نقشه جزئ وپرسپکتی نما، ،100/1 مقیاس با –(شامل پالن شده رنگی  ياندازه گذار ییاجرا ينقشه ها -2
 .)تاس یالزام يغرفه ساز مانکاریشده توسط مهندس ناظر پ ياندازه گذار ییاجرا يمصرفی جهت ساخت ( امضاءو مهر نمودن قشه ها

ه  د غرف ابعا ن نقشه  داشت ه  همرا ه  از سو-* ب ه  د ه ش د برگزار  يارائ ه يستا د ت کنن ه مشارک ن)ب ایشا ط  وس ه ت د ء ش ت. یالزام  -(مهروامضا  اس
تاریخ طراحی در  –نام و مشخصات طراح و موسسه طراحی -"شرکت کننده"نام شرکت  -قید شناسنامه طرح شامل: عنوان نمایشگاه-3

 نقشه ها الزامی است.
غرفه  زاتیتجه يحسن انجام کار و جمع آور نی) جهت تضمشرکت پاالر سامانهحساب واریزي  به حواله نقدي فقط بصورت سپرده نقدي ( -4

 به موقع )   هتخلی –عدم وارد نمودن خسارت از هر نوع  - يبموقع غرفه ساز انیپا -(عدم تغییر در طرحهاي تائید شده  يساز
بصورت امانی تا هنگام اعالم ریز تخلفات و خسارتهاي احتمالی (بر اساس جداول تعیین خسارات تخلف از نقدي الزم به توضیح است که سپرده   *

 قوانین ودستورالعملها) از ســوي شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج.ا.ایران و بخش فنی ستاد نزد برگزارکننده محفوظ خواهد بود، در
مسترد خواهد شد. در صورت بروز تخلف و خسارت ضمن صورتجلسه و اعالم به مشارکت کننده/  "عینا مبلغ صورت عدم بروز تخلف و خسارت 

 از سپرده کسر و مابقی استرداد خواهد شد.        پیمانکار غرفه سازي مبلغ مربوطه (بنا به نوع خسارت یا تخلف، بخشی یا کل مبلغ)
 * مبلغ سپرده نقدي توسط برگزارکننده  تعیین می گردد.

ط  * ت  خ ـا هها س ی نمایشگا ت سهام ي شرک جار ي  دستورالعملها ی و  داشت ي به ها ل  پروتک س  ـاز      بر اسا ـاز مج دس خو ـرف  ت غ ـ جه م  دو ه  ـ بق
د.  نمی  باش
قرار گرفته و قابل   www.iranagrofoodfair.comکه در زمان مقتضی در سایت اختصاصی نمایشگاه  يدستورالعمل و فرمهاي تعهد غرفه ساز -5

ن با 12و  10، 9و صفحات باشد  یدانلود کردن مـــ همر دیآ ه  ه و ب د ء ش د. مهر و امضا د ي  گر ذار ك بارگ دار ه و سایر م د ش واریز سپر فی ه   ا
مربوط به شرکت سهامی نمایشگاهها، که بر اساس قوانین جدید تهیه و تدوین گردیده و هر پیمانکار  رم هاي تعهد نامه و تائیدیه طرح غرفهف - 6

 .آن را تهیه، تکمیل و ارائه نمایدباید بشرح جدول زیر  غرفه سازي بنا به شرائط خود 
 دفترچه) این 7(صفحه  يغرفه ساز مانکاریتوسط  پ يجهت اخذ مجوز غرفه ساز ازیمدارك مورد ن  ستیچک ل -7
 است. یالزام يغرفه ساز مانکاریپ ياز سو شانیبرق غرفه به انضمام تلفن همراه ا مانکاریمسئول/ پ ینامه کتب معرفی ارائه – 8
 است. یالزام يغرفه ساز مانکاریپ یمنیا تیصالح دیتائ نامهیگواه هیدیارائه تائ -9
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 سازي توسط  پیمانکار غرفه سازي : لیست و چک لیست  مدارك مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه
 

 

 شماره سالن و غرفه:                     شرکت پیمانکار غرفه سازي:         :                                    کنندهنام شرکت 
 

  تاریخ بررسی :
 سري4(سه) سري از همه مدارك(یک نسخه اصل، دو نسخه کپی الزامی است.) پالن و پرسپکتیو هرکدام  3ارائه در صورت لزوم *
 بنا بر دستورالعمل جدید شرکت سهامی نمایشگاههاي ساخت غرفه توسط خود مشارکت کنندگان امکان پذیر نمی باشد.  *

 

  مدارك مورد نیاز  
ت    قسم ن  م  ای د. در صورت لزو ی شو ل م ي تکمی د برگزار ط ستا  توس

 نواقص مدارك فهرست مدارك  عالمت کنترل

  102و مهر و امضاء فرم  لیتکم 1 
  يبند دیگر یکپ 2 
  پروانه مهندس ناظر یکپ ای یلیمدرك تحص یکپ 3 
  نامه از مشارکت کننده یمعرف 4 
توسط مشارکت کننده مهر  102فرم  ي(اگر قسمت باال  

 .)ستیشده باشد الزم ن
 

  یمدن تینامه  مسئول مهیب 5 
چهار  -موضوع ساخت غرفه -شگاهی: محل نمامهیب طیشرا  

 سه نفرمصدوم )  -نفرفوت کینام ( ینفر ب
 1399مهرماه  19تا  8زمان از 

 

  هاطرح  6 
 -ارتفاع طرح -یمصرف الیمتر -شده  يپالن اندازه گذار  

 مهر و امضاء -شناسنامه طرح  -طرح ویپرسپکت
 مانکاریمهندس ناظر پ  -نقشه ها هی(امضاء ومهر نمودن کل

 است.) یالزام يغرفه ساز

 

به  يستاد برگزار  يارائه شده از سو-نقشه ابعاد غرفه  7 
 است. یالزام  -)شانیشده توسط ا(مهروامضاء مشارکت کننده

 

  فرم انشعاب برق 8 
تعهد دفترچه اطالعات و  يو مهر امضاء فرمها لیتکم 9 

ستاد   ه،یو تخل يجمع آور ،يدستورالعمل غرفه ساز
 يبرگزار

 

  یمنیا تیصالح دیتائ نامهیگواه هیدیتائ 10 



 ۸ 

 

 

 

 

 مبالغ سپرده نقدي تضمین حسن انجام کار، جمع آوري،

 سارت از هر نوع بر اساس متراژ غرفهخعدم وارد نمودن 
 

  ریال 30,000,000مبلغ  متر مربع 100متراژ غرفه تا 

  ریال 40,000,000مبلغ   متر مربع 200متر تا  100متراژ غرفه 

  ریال  50,000,000 مترمربع به باال مبلغ 400متر تا  200متراژ غرفه از 

    مترمربـع  پـس از ارائـه طـرح و بـا توجـه بـه حجـم کـار مبلـغ توسـط             400جهت متراژهـاي  بـاالتر از

 برگزارکننده تعیین خواهد گردید.

 . گرددواریز بشرح زیر شرکت پاالر سامانه باید به حساب جاري سپرده نقدي غرفه  مبالغ کلیه  *

   207کد شیبانک صادرات تجر

 بنام شرکت پاالرسامانه       0102585385003حساب   شماره

 920190000000102585385003IR 

 

غ  * همبال د ن  سپر در سال دساز مستقر  خو ن غرف  ن 5تضمی ن سال ای از  ی  خصوص ي بخش  دار ه بر ل بهر دلی ن    ب ـال ی س ـ فن ظر  ط نا ن   5توس ـی تعی

د  د ی گر ن م ه  سال ط ب خسارات مربو اینکه  ن  در صفحات  5. ضم ج  در خسارات من ل  داو ج از  یز متفاوت  د.   5و  4، 3، 2ن ی باش چه م دفتر ن   ای

 

این دفترچه) از سوي  5و  4، 3، 2بر اساس جداول صفحات  اعالم ریز تخلفات و خسارتهاي احتمالی (بصورت امانی تا هنگام نقدي سپرده   *

شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج.ا.ایران و یا بخش فنی ستاد برگزاري نزد برگزارکننده محفوظ خواهد بود، در صورت عدم بروز تخلف 

روز تخلف و خسارت ضمن صورتجلسه و اعالم به مشارکت کننده/ پیمانکار غرفه سازي مسترد خواهد شد. در صورت ب "و خسارت چک عینا

       از سپرده کسر و مابقی استرداد خواهد شد.  مبلغ مربوطه (بنا به نوع خسارت یا تخلف، بخشی یا کل مبلغ)

 
 
 



 ۹ 

 
کف سازي  -انکار/ مسئول غرفه سازيــــــبه عنوان پیم --------------------------نماینده شرکت  ----------------------------اینجانب 
متر مربع متعهد می گردم که کلیه مقررات و قوانین شرکت سهامی  ------به مساحت ---------در سالن /فضاي باز  --------------------شرکت 

و بر اساس برنامه زمان را به طور کامل و دقیق مطالعه و اجرا نموده و مقررات زیر  بویژه قوانین ) 23الی  1نمایشگاهها و مفاد مندرج در این دفترچه  (صفحات 
 یبهداشت يمفاد پروتکل ها هیکل ياجراشگاه اعالم گردیده، اقدام نمایم و همچنین بندي تحویل سالنها به غرف  خودساز،که از سوي ستاد برگزاري این نمای

تعطیلی کار حق در غیر اینصورت برگزار کننده را نیز متعهد می گردم.  )19 دیکوو يماری(در خصوص ب شگاههاینما یوزارت بهداشت و شرکت سهام

ضمن تقبل کف سازي /شرکت کننده -از مبلغ چک بانکی سپرده نقدي تضمین را بصورت یکطرفه خواهد داشت و پیمانکار غرفه سازي برداشتاجرائی و 
                  حق هیچگونه اعتراض و شکایتی در هیچ یک از مراجع قانونی ذیصالح را نخواهد داشت. کار اجرائی، کلیه عواقب و مسولیتهاي ناشی از تعطیلی 

 و امضاء پیمانکار غرفه سازيمحل مهر                                                                                                                                               
 : موارد   5، 4، 3، 2عالوه بر موارد جداول تعیین خسارات تخلف از مقررات مندرج در صفحات  *

 عدم رعایت ارتفاع مجاز  -
 برشکاري و جوشکاري در سالنها و محوطه نمایشگاه   -
 این دفترچه) 12و  11عدم رعایت دستورالعمل برق شرکت سهامی نمایشگاهها (صفحه  -
و مقابله بـا   یمنیا  تیغرفه خودساز در خصوص رعا مانکارانیدستور العمل و تعهدات پ- غرفهساخت عدم رعایت دستور العمل چگونگی استفاده شیشه در  -

 دفترچه) نیا  20(صفحه  قیحر
 پاسخگوئی و همکاري کامل با مهندسین ناظر ستاد برگزاريعدم  -
 عدم رعایت دستورالعملها و پروتکل هاي بهداشتی   -

کف سازي  / شرکت کننده -مشمول بند تعطیلی غرفه خاطی و ممانعت از انجام کار ضمن کسر مبلغ جریمه بدون حق هیچگونه اعتراض از سوي پیمانکار غرفه سازي
 می باشد.  

 

ه ست ه ب ف ت غر خ دور مجوزسا ت ص خواس در ه  ارائ ي با  ه ساز ي*پیمانکار غرف د برگزار ون هیکل ا قان ب  ق ول یعوا ل ناش يها تیو مسئ دالئ ه ب ي نمایشگا م برگزار د از ع ی 
ه با کرونا یا سایر  مبارز ی  د مل ت، ستا داش ي وزارت به ها ل  العم دستور  د نصاب،  ح ه  ن ب دگا ن ت کن د شرک دا ن تع د ه نرسی جمل از  س ماژور  ع رسمفور ج ها و مرا د  ینها

دیگر کشور ه  مترقب دث غیر  حوا ه  هرگون ل  و  دلی ه بهر  ي نمایشگا ن برگزار ن زما د فتا ا ق  ه تعوی ي یا ب م برگزار د درصورت ع د و  ذیر پ ی  ت سهامرا م ه و شرک د  یبرگزار کنن
ههاینما د چیه شگا ع تعه و ل پ ين قبا نیدر  دساز" يغرفه ساز مانکارا خو نیپ ریو سا  "غرف  دار مانکارا ه ن د ت کنن ب مشارک ت  د  ونمنتخ ولی ی و مسئ ون قان ب  ق کلیه عوا

ي ی ها ي ناش ي و معنو د ن  ما ي از آ ص پاسخگو اینخصو در  هها  ی نمایشگا ت سهام ه و شرک د د و برگزارکنن ی باش ه م د ت کنن ي/مشارک پیمانکار غرفه ساز د  خو ه  د ه عه ب
د.  و د ب هن ن نخوا  ایشا

 بیـ و تخر يو جمـع آور  يغرفـه سـاز   يشده ساخت غرفه درطول مدت اجرا دییازمجوز تأ یکپ کیبا در دست داشتن  يومهندس پیمانکار غرفه ساز يپیمانکار غرفه ساز ندهیحضورمستمر نما*
 است. یدرمحل الزام

ایشان ملزم به پاسخگوئی و همکاري کامل با مهندسین ناظر ستاد برگزاري و رعایـت تـذکرات ایشـان در تمـام طـول مـدت مراحـل سـاخت و سـاز،           ناظر مهندسشرکت پیمانکار غرفه سازي و *
 حضور مستمر مهندس ناظر پیمانکار غرفه سازي منتخب در هنگام ساخت وساز در محل غرفه الزامی است. و  دوران جمع آوري و تخلیه می باشندبرگزاري نمایشگاه و 

غرفه سازي می باشد و مسئولیت و عواقـب  کار پیمانکار ورت عدم همکاري و رعایت تذکرات مهندسین ناظر ستاد برگزاري ستاد برگزاري مجاز به متوقف نمودن کار اجرائی و تعطیل ـــــدر ص*
ه آرائی شرکت سهامی نمایشـگاهها اعـالم خوهـد    آن بعهده پیمانکار غرفه سازي می باشد.  ضمن اینکه مراتب جهت اقدامات قاتونی بعدي بالفاصله توسط ستاد برگزاري به مدیریت طراحی وغرف

 گردید.

ـا باید  مدارك الزم ــــهیبه انضمام کل یاجرائ يطرحها * ـ ه ه  يدر روز ه  مهر 6 و یکشنبه 5شنب سـاخت   مجـوز اخـذ   نیبا مراجعه به سامانه آنال يغرفه ساز یو مجوز نهائ دیجهت اخذ تائما
. در صورت عدم مراجعه پیمانکار غرفه سازي در روزهاي گرددالزم اقدام  يو نسبت به اخذ مجوزها گردیده  يمدارك مربوطه بارگذاربه همراه   www.esbatonline.ir/login  یغرفه به نشان

ضمن اینکه ستاد برگزاري مجاز خواهد بود تا غرفه شرکت را بصورت پیش خواهند بود  دیر کردهزینه مانکار غرفه سازي منتخب ملزم به پرداخت ـــپی شرکت کننده ویاد شده 
 ساخته تجهیز نماید و شرکت کننده عالوه بر جریمه دیرکرد ملزم به پرداخت هزینه مابه التفاوت خودساز به پیش ساخته نیز خواهد بود. 

 خت،  تائید طرح و صدور مجوز نهائی توسط ستاد برگزاري به هیچ وجه صورت نخواهد گرفت.  در صورت عدم ارائه هرکدام از بندهاي مدارك الزم جهت اخذ مجوز نهائی سا *

سـتاد برگـزاري و برگـزار    ورود وسایل و تجهیزات غرفه سازي فقط با طی مراحل اداري ذکرشده و با ارائه مجوز ساخت اخذ شده که امضاء نهائی آن توسـط مهندسـین نـاظر     *
ل محوطه نمایشگاه  ممکن خواهد بود. پیمانکاران غرفه سازي منتخب و مهندسین ناظر موظفند بـراي هـر غرفـه پـس از ارائـه مـدارك الزم و طـی        کننده صورت می گیرد به داخ

اشـی از ایـن امـر بعهـده     سـارات ن مراحل اداري ، مجوز جداگانه دریافت نمایند در غیر اینصورت از ادامه انجام کار ممانعت بعمل خواهد آمد . بـدیهی اسـت کلیـه مسـئولیت و خ    
 شرکت کننده / پیمانکار غرفه سازي می باشد.

ي /  د.پیمانکار غرفه ساز ی باشن هها  م ی نمایشگا ت سهام ت و شرک داش ی وزارت به داشت ي به ها ل  د پروتک ه مفا ي کلی جرا ا ه  د ب متعه ش و  ذیر ه پ م ب ملز ه  د ت  کنن  مشارک
ت   جه ه و ....  د ی کنن دعفون د ض د، موا ه ماسک، شیل دتهی ی باش ن م ایشا د  خو ه  د ه بعه هر غرف ي  پیمانکار غرفه ساز ه و  د ت کنن ی مشارک جرائ ا ل   .عوام

ل  ي کام جرا ا ظارت بر  ه ن ظف ب ي مو هاپیمانکار غرفه ساز ل  د پروتک داشت يمفا ت سهام یبه ت و شرک داش ههاینما یوزارت به ط  شگا جرائتوس ا ل  د.  عوام ی باش د م خو  ی 
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 ، ایمنی اصول و فنی ضوابط ، المللی بین استانداردهاي  ایران، ساختمان ملی مقررات شرکت غرفه ساخت گردند در می منتخب شرکت متعهدغرفه سازي  و پیمانکار ناظر مهندس*
 حقوقی و قانونی مسئولیت هاي تمام پذیرش همچنین و نموده رعایت را آرایی غرفه و طراحی مدیریت دستورالعملهاي بویژه ایران .ا.ج المللی بین نمایشگاههاي شرکت سهامی مقررات

 .می گیرد عهده بر را سازي غرفه امر در صحیح اجراي عدم از ناشی

نام شامل : پالن و پرسپکتیو طرح مورد اجرا، بعهده ایشان است در مقابل غرفه اي که ساخت و ساز آن طرح غرفه پیمانکاران غرفه سازي موظف به نصب بنر * 
 . می باشندنام شرکت پیمانکار غرفه سازي با ذکر گرید آن شرکت کارفرما، 

 ام شرکت می باشندـــلباسهاي متحدالشکل با دارا بودن ناز مقررات مدیریت طراحی وغرفه آرائی پرسنل پیمانکاران غرفه سازي موظف به استفاده  37براساس بند *
 و باید کارت شناسائی به همراه داشته باشند.

 5درب سالنها از ساعت  12/07/1399 شنبه  و در روز  می باشد 20لغایت   8:30ررات جاري شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج.ا.ایران، ساعات کــار جهت غرفه سازي از با توجه به مق *
برنامه ریزي نموده  تحویل سالنها  و ساعات یاد شده تقاضــــا می گردد،  با توجه به تاریخپلمپ خواهد گردید. لذا  از  شــرکت کنندگانی که راساٌ غرفه سازي یا تزئین غرفه می نمایند، بعد از ظهر 

   و از قبل تمهیدات الزم را در خصوص برنامه زمانبدي در نظر گیرند .

ودن کار امکان تمدید ساعات کار در روزهاي آماده سازي سالنها و محوطه از سوي شرکت سهامی نمایشگاهها به هیچ وجه وجود ندارد، و در صورت عقب ب *
 پیمانکار غرفه سازي شرکت سهامی نمایشگاهها و برگزارکننده هیچ مسئولیتی را خصوص تمدید ساعات بعهده نخواهد داشت. 

صاف به رنگ  یسطح چوب کیتوسط  باشند یو غرف مجاور م شگاهیکه مشرف به راهرو نماه غرف یپشت يها وارهسازي موظف است نسبت به زیبا سازي دی پیمانکار غرفه *
 .اقدام نماید کیبا پوشش مناسب در حد درجه  دیسف
 %)50(میزان مجاز حداکثر غرف داراي بیش از  یک بر مجاز به ساخت دیوار بطور کامل در مجاورت راهروها نمی باشند.  *

 

 یا قاب مناسب جهت ایستائی دیواره استفاده گردد. سانتی متر  10با ضخامت نبوده و باید از باکس یه غرفه باید بصورت یک الطولی دیوارهاي  *
 

فه وطبق مساحت کف سازي  / شرکت کننده تعهد می نماید تا پایه ها وستون هاي پشتی وجنبی نصب شده جهت پوشش غرفه هاي مستقردر فضاي باز درحریم داخل غر-پیمانکار غرفه سازي *
 حاسبه شده ازسوي شرکت سهامی نمایشگاهها می باشد. وابعاد اعالم شده از سوي ستاد برگزاري نصب گردد.درغیراینصورت شرکت کننده موظف به پرداخت اضافه متراژم

 يدرطرحها LEDکم مصرف و  يپر مصرف از المپها يگاز يانواع المپهااستفاده از اعالم شده  یبرق مصرف ياز بها ارانهیبا توجه به حذف بنا بر دستورالعمل شرکت سهامی نمایشگاهها * 
 جباري است.این دفترچه ا   12و 11 صفحات و رعایت دستورالعمل برق بشرح پر مصرف  يگاز يو انواع المپها ،هالوژنيها وهی،پشت ج يرشته ا يالمپها يمختلف به جا

 

ي* ن غرفه ساز د/پیمانکارا ل عملکر ي مسئو د کف ساز خو ل  ی و پرسن جرائ ا ي  ها ن و نیرو ش و  کارگرا ذیر دث  پ ـوا ح از بروز  ی  ي ناش ها ت  ولی ی و مسئ ون قان ب  ق کلیه عوا
دار،  ي واگیر ها ي  ل بیمار قبی از  دفات( ق و تصا اتفا ه ،  دث حا ه  د    هرگون ـو خ ل  ـن ی و پرس ـ جرائ ا ي  ها ن و نیرو ي کارگرا ی که برا حتمال ه    و...)  ا ـ ـه مجموع د ب م ورو ـا هنگ از 

ی ه ن نمایشگا همچنی ي و  ن برگزار حی در  ت و،  خ ی سا جرائ ا م عملیات  ب غرفه هنگا ب نص ي و تخری ع آور جم د و  هستن د  ی نماین ص     بروز م ـو اینخص در  ه  د ـ ـزار کنن و برگ
د.  دار ي ن د ه تعه  هیچگون

 
ت« ي اس جبار ل ا طور کام ل زیر ب دو ج ن  د  »پر کر

  نام شرکت غرفه ساز:  
 نوع فعالیت:  شماره ثبت: 

 تلفن : نام مدیر عامل: 
 تلفن همراه:  دورنگار:  

  آدرس:  
 آدرس پست الکترونیک:  آدرس وب سایت: 

 محل مهر و امضاء پیمانکار غرفه سازي



 ۱۱ 

 
 
 

 
 
 

ق« ل بر العم دستور  د نامه   »تعه
 

ن  دوی جراپیرو ت اال م  خشنامه الز ق  يب ط بر ن و تأسیساتتوس ختما ت سا دیری ق  -م ه بر دار نا ایرا ا. ج. ی  الملل ن  ی ي ب هها ی نمایشگا ت سهام ظ  شرک ت لحا جه
ل ذی ي  ها د دار ي استان در راستا از  و  ي  هبروز جلوگیر دث حا ه  ی  هر گون مال ی یا  جان خسارت  ذیو  د  ت موار ي  ل رعای ه/پیمانکار غرفه ساز د ت کنن ط شرک توس

د  ی باش ی م ت الزام فعالی از  اینصورت  در غیر  نو  د  ایشا د آم ه خوا ل  ي بعم یهو جلوگیر ه  کل د ن بعه از آ ی  ي ناش ولیتها هخسارات و مسئ د ن ت کن  /شرک
د متخلف يغرفه ساز مانکاریپ  ی باش  .م

 

نیپ ن با يغرفه ساز مانکارا دگا ن ت کن پ دی/ شرک نیاز  ح يدارا مانکارا جرا تیصال ا ت  جه م  خل یکیالکتر ساتیتاس يالز ه نما یدا د استفا و  دینغرف 
انگار ل  ه سه هرگون ون هیکل يدرصورت  قان ا يفریو ک یتبعات  ه  د ل بر عه م و کما نیتما د. یم شا  باش

 
 

 ریسه (که غیراستاندارد است) نباید جهت برق رسانی استفاده گردد.خطوط روشنایی  -1

 ولت استفاده شود. 12و هالوژن  LEDمدادي و رشته اي ممنوع می باشد و به جاي آن باید از المپ کم مصرف ،   ، استفاده از المپهاي گازي -2

 سازه پیش ساخته و اسپیس نصب گردد.چراغهایی که در سازه هاي پیش ساخته نصب می گردد باید به وسیله عایق به  -3

 غرفه را برق رسانی نماید. 4الی  3کابل اصلی جهت برق رسانی به غرفه هاي پیش ساخته و اسپیس نباید بیش از  -4

                                                                                                                     استفاده شود. x3 1,5جهت روشنایی غرفه هاي نمایشگاهی باید حداقل از کابل  -5

 چراغ یا نقطه روشنایی را تغذیه نماید. 8هر مدار روشنایی نباید بیش از     1-5         

 سه فاز استفاده شود. x 5 2,5فاز و  تک يبرا x 3 2,5از حداقل کابل  دیجهت برق رسانی به پریز هاي داخل غرفه ها (پیش ساخته و خود ساز) با -6

 پریز (هشت انشعاب) مربوط به غرفه را تغذیه نماید. 8فاز نباید بیش از  مدار پریز تک    1-6        

 و بکارگیري از نوار چسب برق تخلف محسوب میشود. باید در انشعابات برق از سوکت و ترمینال استفاده شود -7

 "روشنایی، پریزها و برق اصلی غرفه غیر قانونی میباشد و هر گونه حوادث ناشی از استفاده سیم سفید مستقیمااستفاده از سیم سفید در برق رسانی جهت  -8

 بوده و مسئولیت حقوقی و مادي آن بر عهده متخلفین میباشد.ي/ شرکت کننده متوجه پیمانکار غرفه ساز

 .غرفه در کلیه غرف خود ساز و پیش ساخته ممنوع می باشد ه از انواع سیم جهت تغذیه خطوط اصلی ،روشنایی،پریزها و مصارفداستفا -9

 جدا و داراي فیوز مینیاتوري جدا در تابلو انشعاب باشد."مدار روشنایی باید از مدار پریزها کامال -10

 فاز باشد. آمپري تک 25فاز و جهت مدار پریزها باید  آمپري تک 16کلید مینیاتوري جهت روشنایی باید  -11

 به باال نصب گردد. متر مربع5/1باید بر روي پایه عایق دار و در محل مناسب و ارتفاع جعبه مینیاتوري  -12
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داراي و رعایت گردد و غرفه هاي داراي انشعاب سه فاز باید داراي تابلو برق سه فاز اصلی مستقل  تقسیم و تعادل بار"در انشعابات سه فاز باید حتما -13

 مدارهاي حفاظتی و کنترل فاز باشد.

هز به کلیه شرکتهاي غرفه سازي باید داراي برق کار حرفه اي و داراي مدرك معتبر از سازمان فنی و حرفه اي باشد. وحین انجام کار می بایست مج -14

 در صورت داشتن چند غرفه به تفکیک سالن) باشد.لباس کار مناسب (و  کیف ابزار و

 از برق گرفتگی از کلید حفاظت جان نیز استفاده شود. بهتر است جهت تامین امنیت بیشتر در غرفه ها و جلوگیري -15

وصل غرفه هاي خود ساز و سازه هاي پیش ساخته و اسپیس باید توسط سیم یا کابل به سازه هاي فلزي سالن یا لوله هاي آب و ارت تابلو هاي برق  -16

 گردد و جهت غرفه هاي فضاي باز حتما باید نسبت به نصب میله ارت اقدام نمایند. 

شرکت (رعایت نکات ایمنی سازمان مهندسی) بر عهده  12(تاسیسات الکتریکی سازمان نظام مهندسی) و نشریه  13ئولیت رعایت نکات فنی نشریه مس -17

 و برقکاران غرفه مربوطه می باشد. کننده/ پیمانکار غرفه سازي 

یک و دو مصوب معاونت اجرائی ریاست جمهوري در  جلدي 110رعایت مقررات ملی ساختمان علی الخصوص مباحث سیزده و دوازده ،نشریه  -18

 حین اجراي تاسیسات الکتریکی الزم االجرا می باشد. 

نائی ، مسئولیت برقراري برق مطمئن و نگهداري از محل واگذاري برق به تابلوها و ملزومات غرفه ها از مصارف الکتریکی، انشعاب،تابلو بـرق ، روشـ   -19

 می باشد. و برقکاران غرفه مربوطه  يغرفه ساز مانکاریپو پیش ساخته به عهده پریز وغیره بسته به نوع خود ساز 

هایی با کابل کشی می بایست از نوع کابل استاندارد سه رشته براي انشعاب تک فاز و پنج رشته براي انشعاب سه فاز باشند و کلیه اتصاالت با سوکت -20

IP65  جهت محوطه وIP55  .مناسب جهت داخل سالن استفاده شود 

مناسب  IP55براي محوطه و   IP65چراغهاي روشنائی مورد استفاده در غرف خودساز حتما عالوه بر عایق بودن پایه چراغها باید داراي استاندارد و  -21

 جهت داخل سالن باشند.

ر با توجه به حذف یارانه از بهاي برق مصرفی اعالم شده الزم است به جاي المپهاي رشته اي ،پشت جیوه هاي،هالوژن و انواع المپهاي گازي پ

 درطرحهاي مختلف استفاده گردد. LEDمصرف از المپهاي کم مصرف و 

   
ب ......................... ت ....................................................اینجان ه شرک د ت   ........................................................................ نماین ي شرک پیمانکار غرفه ساز

ع ............................................ ........... ق ه ..........وا ه غرف ي باز ...................... شمار فضا ن/  در در سال ج  در د من ه موار از کلی ع  طال ا ش و  ذیر پ ن  ه ........... ضم بخشنام

ق ي بر جرا اال م  د الز د.   متعه د م گر دا اق ق  فو د  ت مفا ت رعای م  تا  نسب د ی گر تم ی اس ـ دیه اینصورت  ب در غیر  ق و  ح ي  د برگزار ي ستا ت جلوگیر فعالی ت از  ن شرک را ای

ه داشته یتها و  کلی ول از عخسارات مسئ ی  ی ناش حتمال ق را دا فو د  ت مفا ب م رعای اینجان ه  د ی  بعه د.م  باش
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ی و  طراح ت  دیری ه آرام یغرف  ی
  ی  مقررات عموم

 برگزار کننده در پذیرش یا رد صالحیت اجرائی پیمانکاران غرفه سازي  مجاز می باشند. .1
 مترمربع می باشد مجاز به ساخت غرفه خود ساز نمی باشند.  25شرکت کنندگانی که متراژ غرفه آنان کمتر از  .2
 . باشدیساخت طبقه دوم جهت غرف خودساز مجاز نم شگاههاینما یشرکت سهام يجار يو دستورالعملها یبهداشت يبر اساس پروتکل ها   .3

ه توسط ستاد برگزاري بوده و انجام تغییرات در اجراي پیمانکار غرفه سازي یا کف سازي / شرکت کننده موظف به اجراي غرفه سازي براساس طرح تأیید شد .4
ن را از محل طرح به هیچ وجه مجاز نمی باشد. انجام هرگونه تغییر در طرح تائید شده توسط ستاد برگزاري حق تخریب ساخت و ساز غرفه و برداشت هزینه آ

برگزار کننده و شرکت سهامی نمایشگاهها می دهد و کلیه عواقب ناشی از  چک بانکی سپرده تضمین حسن انجام کار و جمع آوري تجهیزات غرفه سازي را به
 آن بعهده شرکت کننده / پیمانکار متخلف می باشد. 

 مشخص گردیده است که رعایت آن الزامی است.این دفترچه،   20صفحه  طبق جدولدرهر سالن  ارتفاع مجاز غرفه آرایی .5
 دریچه هاي هواساز سالن قرارگیرد الزم است فضاي جلوي دریچه هاي مذکور باز باشد.در مواردي که دیواره غرفه اي در مقابل  .7

جهت دسترسـی  به نحوي که حریم الزم  طول( یک مترو بیست و پنج سانتی متر) باشد متر25/1فاصله غرف از دیوار سالن به میزان  ،سالنها غرف داخل در جانمایی .8
فاصله از تابلوهاي توزیع برق فشار ضعیف، جریان ضعیف (تلفـن، صـوت، کشـف و اعـالم و اطفـاء حریـق، تجهیـزات         ود . همچنیندر نظر گرفته شمربوطه عوامل 

  متر پیش بینی می گردد به نحوي که درب تجهیزات مربوطه براحتی باز گردد). 1مرتبط و غیره)حداقل 
ــ       .9 ــزان نـــ ــه میـــ ــداقل بـــ ــا حـــ ــه هـــ ــتی غرفـــ ــواره پشـــ ــاز الزم اســـــت دیـــ ــاي بـــ ــرف درفضـــ ــاخت غـــ ــان  جهـــــت ســـ ــداول خیابـــ ــر از جـــ  یم متـــ

 فاصله داشته باشد.

ــق برحســــــــب ابعــــــــاد تعیــــــــین شــــــــده            .10 ــرف فضــــــــاي بــــــــاز را بطــــــــور دقیــــــ ــري نمایشــــــــگاه محــــــــل اســــــــتقرار غــــــ  مجــــــ

 عالمت گذاري کرده و مشارکت کنندگان نیز جهت استقرار و نمایش کاالي خود به هر شکل از محدوده تعیین شده غرف خود تجاوز ننمایند. 

ــ  .11 ــاع کتیبـــ ــاز نمایشـــــگاهی   حـــــداکثر ارتفـــ ــاي بـــ ــا، درغـــــرف  فضـــ ــه هـــ ــت آن ،    1ه غرفـــ ــه در صـــــورت عـــــدم رعایـــ ــد کـــ ــر مـــــی باشـــ  متـــ
ده در کتیبـه غرفـه   مشارکت کننده میبایست بر طبق تعرفه هاي تبلیغاتی شرکت سهامی، هزینه هاي مربوطه را پرداخت نماید. (فقط درج  نام و لوگوي مشارکت کنن

 ).مجاز میباشد
هاي بیرونی غرف فضاي باز ( به غیر از درج  نام و لوگوي مشارکت کننـده ) ممنـوع میباشـد و در صـورت عـدم رعایـت آن ، هزینـه هـاي          هرگونه تبلیغ در دیواره .12

 مربوطه از طریق مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل شرکت اخذ خواهد شد.

اشتی، تـابلو هـاي تبلیغـاتی، کیوسـکهاي تلفـن، درب هـاي سـالنها،درب هـاي         رعایت حریم پست هاي برق و دسترسی به امکانات اطفاء حریق ، سرویس هاي بهد .13
ــاز    اضــــــــــــطراري ــاي بــــــــــ ــایی  فضــــــــــ ــاي  جانمــــــــــ ــه هــــــــــ ــاده درنقشــــــــــ ــا وعابرپیــــــــــ ــردد خودروهــــــــــ ــیر تــــــــــ  ، مســــــــــ

 الزم االجراست،عالوه بر این رعایت حریم تاسیسات و جلوگیري از قرارگرفتن هر گونه اشیاء مازاد در محدوده هاي مذکور ضرورت دارد. 

ذیـل تمـامی   ج شناسنامه طرح شامل: مشخصات طراح ( شخص حقیقی یا حقوقی )، تاریخ طراحی، مهر، امضاء و تلفن طراح، عنوان نمایشگاه و تاریخ برگزاري در .14
 نقشه ها و در همه مراحل، ضرورت دارد .

 

 دساز خو  مقررات غرف 

 طبـــــق آیــــــین نامــــــه مربوطــــــه) پیمانکـــــار ســــــاخت غــــــرف خــــــود ســـــاز بــــــه شــــــرکت هــــــاي حقـــــوقی تاییــــــد صــــــالحیت شــــــده (     .15
 اطــــــالق مــــــی شــــــود کــــــه توســــــط مشــــــارکت کننــــــدگان در نمایشــــــگاه هــــــا (کــــــه داراي غــــــرف خــــــود ســــــاز هســــــتند) جهــــــت     
( شـماره  ساخت و ساز غرف خود انتخاب گردیده و به مجري نمایشگاه به منظور بررسی فنی و اجراي طرح غرفه سازي ذیربط در چارچوب تکمیـل فـرم مربوطـه    

شوند و مسئولیت اجراي طرح غرف مذکور را در صورت تأیید فنی و اجرایـی طـرح آن توسـط نماینـده ذیصـالح مجـري نمایشگاه(مسـئول فنـی         ) معرفی می 102
ی جموعـه مقـررات ملـ   معرفی شده از سوي مجري که مورد تآیید نیز قرار گرفته باشد) ، به نیابت از مشارکت کننده در نمایشگاه بعهده داشته و موظف به رعایـت م 

 ساختمان ایران ، نکات فنی و ایمنی ، مقررات و دستورالعمل هاي شرکت سهامی نمایشگاهها به ویژه مقررات غرفه آرایی می باشند.



 ۱۴ 

 
 
 
 
 

 می باشد: ممنـوعورود اقالم مشروحه ذیل جهت اجراي غـرف خودساز به محـوطه و سـالنـهاي محـل دائـمی نمایشگاه بین المللی تهـران  .16
ك و مشــابه  هر گونه مصالح ساختمانی جهت ساخت غرف خودساز از قبیل گـچ، سیـمان، مـاسه، پوکـه،  شـن،  سنـگ ریزه، خـاك ، آسفالت،  تیغه گچـی، بلـو   .17

 آنها (به استثناء نمایشگاههاي خاص که به تأیید معاونت فنی و مهندسی رسیده باشد.)            
ــل: اره  .18 ــین آالت از قبیـــــــ ــوع ماشـــــــ ــر نـــــــ ــرش،     هـــــــ ــاي بـــــــ ــتگاه هـــــــ ــدکاره، دســـــــ ــژه دیســـــــــکی و چنـــــــ ــه ویـــــــ  برقـــــــــی بـــــــ

 لیتر) و پیستوله رنگ پاشی . 20آمپر)، پمپ باد (باالتر از  50دستگاه جوش ( باالتراز 
 هرگونه آهن آالت خام .19

 و ... ) باید بصورتی انجام پذیرد که از بیرون داخل اتاق قابل رویت باشد.  V.I.Pبسته (انبار ، آبدارخانه ، اتاق کنفرانس ،  يطراحی و ساخت فضاها .20
 نیم طبقه غرف خودساز درداخل سالن می بایست ، بدون سقف اجراء گردد . .21
چـوبی صـاف بـه    دیواره هاي پشتی غرف خودساز که مشرف به راهرو نمایشگاه و غرف مجاور می باشند باید توسـط یـک سـطح      : زیباسازي غرفه هاي خودساز .22

 رنگ سفید با پوشش مناسب در حد درجه یک پوشانده شوند.
مربوطه تجهیز نمایند  شرکتهاي غرفه ساز موظفند در حین انجام کار، نیروهاي خود را بیمه نموده و با لباس هاي متحد الشکل به همراه وسائل ایمنی با آرم شرکت .23

م شرکت غرفه ساز، نام مشارکت کننده در نمایشگاه   ( طرف قرارداد) و نقشه در حال اجراء نصب شده باشد و نسبت به ایجاد یک محل یا استند که بر روي آن نا
 اقدام نمایند.

 

 
ن و تاسیسات  ت ساختما دیری  م

 

 ن ختما ه  سا دار  ا
 

یا امنیت و ایمنی بیشتر ، کال ممنوع می باشد و سازه هاي هر نوع اتصال و یا تکیه سازه به ابنیه نمایشگاهی اعم از فضاي باز یا سرپوشیده به منظور تامین پایداري و  .24
 نمایشگاهی می بایست کامال خود ایستا و پایدار و ایمن باشند.

 هر نوع اتصال از نوع ، جوش ، پرچ ، پیچ و پین و . . .  به ابنیه نمایشگاه ، ممنوع می باشد. .25
عم از درب و پنجره و ستون و سقف و دیوار و دریچه کانال کف  و درپوش سیمانی و دال بتنی تخریب و رنگ آمیزي و یا سوراخ نمودن المان هاي نمایشگاهی ا .26

 و سکو و یا کف بتنی و آسفالت و جدول هاي کنار خیابان و ... ممنوع می باشد.
النها و نصب به دیواره و بام و نیز سکو در بیرون آویزان نمودن هر گونه پرده و پوستر تبلیغاتی و یا هر المان دیگري به خرپا و تیرها و یا خود سقف در داخل س .27

 سالنها ممنوع است.
 تردد در بام سالنها بدون اخذ مجوز و با هر منظوري اعم از نصب بالون و آنتن و ... ممنوع می باشد. .28
 شکستن شیشه و یا المان هاي دیگر محیطی نیز مستوجب پرداخت خسارات خواهد بود. .29
 لح و مازاد آن و نخاله هاي بجا مانده از کار پس از اتمام بهره برداري الزامی است.جمع آوري و خروج تمامی مصا .30
 چسباندن کاغذ و موکت و ... به اجزاي سالنها و وسایل و تجهیزات داخل آن اعم از دیوار و ستون و تابلوي برق و . . . ممنوع است. .31
 سالنهاي نمایشگاهی ممنوع می باشد . تن ) به داخل کلیه 10و لیفتراك (باالي باالبر ، جرثقیلورود  .32
 ورود هر گونه جرثقیل ،باالبر  و لیفتراك به داخل طبقات باالي همکف کلیه سالنهاي نمایشگاهی ممنوع می باشد. .33
 کیلوگرم بر مترمربع تجاوز ننماید. 450تن و براي کف طبقات باالي همکف از  18وزن اجسام جهت کف طبقات همکف حداکثر از  .34
که  آسیبهاي وارده به فضاهاي داخلی و خارجی و از اینگونه موارد و مکلفند خسارات ناشی از آتش سوزي ، سرقتان غرفه سازي / مشارکت کنندگان  پیمانکار .35

 و خارج سالن و یا در هنگام غرفه سازي است را جبران نمایند.مال کارکنان آنها در داخل هدر نتیجه فعالیت یا ا
، مجاز به استفاده از مصالح ساختمانی و ایجاد از مدیریت ساختمان و تاسیسات  فضاي باز نمایشگاهی استفاده می نمایند بدون کسب مجوز که از کلیه غرفه دارانی .36

خواهد  جلوگیري نموده و خسارات مربوطه از مشارکت کننده دریافت آنهااز ادامه عملیات و در صورت مشاهده تأسیسات و فعالیتهاي ساختمانی نخواهند بود. 
 شد.
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 ق ه بر دار  ا

 

ء: • جرا م اال ی و الز ي عموم العملها  دستور 
و یـا   را رعایت نمی نمایند، در هر زمان که صالح بداند تعطیـل واحد برق غرفه شرکت کنندگانی که مقررات  است مجاز شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی  .37

و کلیـه مسـئولیت هـاي حـوادث ناشـی از       نخواهند داشتاعتراضی را  هیچگونه حقپیمانکار غرفه سازي و مشارکت کننده  مربوطه نماید و در این صورت جریمه 
 عدم رعایت مقررات مذکور به عهده ایشان می باشد.

 ممنوع است. از لوله ها و ابنیه و سازه سقف بدون مجوز   هر گونه نصب پوسترهاي تبلیغاتی و بنر و . . .  .38
هرگونه بلندگو یا وسایل دیگري که موجبات مزاحمت براي سایر شرکت کنندگان را فراهم نماید یا سبب ازدحام بـیش از حـد بازدیدکننـده یـا      از ب و استفادهنص .39

 میباشد.ي ضرورنیز  ساختمان و تاسیسات ممنوع است. در موارد استثنائی کسب موافقت قبلی از مدیریت مختل شدن نظم سالن و تردد گردد اکیداً
المللـی و یـا سـایر مشـارکت       به اموال منقول یا غیر منقول نمایشـگاههاي بـین  و مشارکت کنندگا مربوطه  پیمانکاران غرفه سازي جبران خساراتی که در نتیجه اهمال  .40

 .خواهد بود ایشان کنندگان وارد شود بطور کامل به عهده 
 صالحیتشان توسط شرکت نمایشگاهی احراز شده است را ندارد. حق استفاده از پیمانکارانی که عدممشارکت کنندگان  .41
روز قبل از افتتاح نمایشگاه جهت پیش بینـی و تهیـه وسـائل و     10ضروري است حداقل  ( غرف خود ساز ) اقدام به تجهیز غرفه خود می نمایند  متقاضیانی که راساً .42

 اقدام نمایند. تجهیزات مورد نیاز
رکت کنندگان  باید از پیمانکاران داراي صالحیت الزم جهت اجراي تاسیسات الکتریکـی داخلـی غـرف اسـتفاده نمایـد و درصـورت       پیمانکاران غرفه سازي/ مشا .43

 هرگونه سهل انگاري کلیه تبعات قانونی و کیفري تمام و کمال بر عهده ایشان می باشد.
کابلهاي برق ، محل هاي انشعاب ، تابلو هـاي بـرق  و مسـیر هـاي ارتبـاطی پشـت غرفـه را بـا         موظفند کانالهاي زمینی ، / مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپ .44

 رعایت عرض راهرو همواره تمیز و از آلودگی ها و مواد قابل اشتعال پاکسازي نمایند .

متر بوده و فاصله از تابلو  25/1یوار سالن حداقل در ساخت غرفه، موظف به رعایت فاصله جانبی غرفه هاي کناري از د/ مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپ .45
متر پیش بینی می گردد. در صورت عـدم   25/1هاي توزیع برق فشار ضعیف، جریان ضعیف (تلفن، صوت، کشف و اعالم حریق، تجهیزات مرتبط و غیره) حداقل 

 رعایت، از فعالیت ایشان جلوگیري به عمل می آید.

مربوطه موظفند کابل و تابلو هاي داراي حفاظ مطمئن مجهز به سیستم ارت با برق درخواستی خویش را تهیـه و جهـت   / مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپ .46
ز سـقف  تـور و غیـره ا  انتقال برق از تابلو فرعی ارتباطی به غرفه با هماهنگی اداره برق شرکت سهامی نمایشگاه اقدام نمایند. در ضمن نصب هـر گونـه چـراغ، پرژک   

 سالنها ممنوع است.
متوجه  "ید مستقیمااستفاده از سیم سفید در برق رسانی جهت روشنایی، پریزها و برق اصلی غرفه غیر قانونی میباشد و هر گونه حوادث ناشی از استفاده سیم سف .47

 پیمانکار غرفه ساز بوده و مسئولیت حقوقی و مادي حوادث آن بر عهده متخلفین می باشد
ز به کیف اي پیمانکار غرفه سازي باید داراي برق کار حرفه اي و داراي مدرك معتبر از سازمان فنی و حرفه اي باشد. وحین انجام کار می بایست مجهکلیه شرکته .48

 ابزار و لباس کار مناسب ( در صورت داشتن چند غرفه به تفکیک سالن) باشد.
 ز برق گرفتگی از کلید حفاظت جان نیز استفاده شود.بهتر است جهت تأمین امنیت بیشتر در غرفه ها و جلوگیري ا .49
وصل گردد.جهت غرفه هاي خود ساز و سازه هاي پیش ساخته و اسپیس باید توسط سیم یا کابل به سازه هاي فلزي سالن یا لوله هاي آب و ارت تابلو هاي برق  .50

 غرفه هاي فضاي باز حتما باید نسبت به نصب میله ارت اقدام نمایند. 
 انمانکاریپ(رعایت نکات ایمنی سازمان نظام مهندسی ) بر عهده  12( تأسیسات الکتریکی سازمان نظام مهندسی ) و نشریه  13ت رعایت نکات فنی نشریه مسئولی .51

 و برقکاران غرفه مربوطه می باشد يغرفه ساز
جهت   IP65هایی با کابل کشی می بایست از نوع کابل استاندارد سه رشته براي انشعاب تک فاز و پنج رشته براي انشعاب سه فاز باشند و کلیه اتصاالت با سوکت .52

 مناسب جهت داخل سالن استفاده شود.  IP55محوطه و
مناسب جهت داخل  IP55براي محوطه و   IP65ن پایه چراغها باید داراي استاندارد و چراغهاي روشنائی مورد استفاده در این گونه غرف حتما عالوه بر عایق بود .53

 سالن باشند.
 .دیبه عمل آ يریفوق از بروز هر گونه حادثه جلوگ هیاصول اول تی/ مشارکت کنندگان  با رعايغرفه ساز مانکارانیالزم است تا  پ .54
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ی  • ایمن ي و مقررات  ش سوز ل آت ی  -کنتر ه مایشگا طه ن ل محو خ دا در  ت و ساز  خ  سا

 
عملکرد صـحیح   با توجه به نصب سیستم اعالم حریق، صوت، دوربین مداربسته، اینترنت و دیگر سیستمهاي برقی در سالنهاي نمایشگاهی و بمنظور حفظ سالمت و .55

عملکرد سیستمهاي مذکور، الزمست مجریان نمایشگاهی موارد زیر را به اطـالع غرفـه سـازان، غرفـه داران و     آنها و بدلیل ضرورت عدم بروز آسیب و یا اخالل در 
جب آسـیب و یـا   سایر فعاالن در این خصوص رسانده و ضمن آگاهسازي الزمه، نسبت به رعایت این مفاد، ملزم و متعهد گردند ضمن اینکه هرگونه اقدامی که مو

 تجهیزات و دستگاههاي منصوبه گردد مشمول جریمه و جبران خسارت هاي وارده توسط متخلفین خواهد گردید. اخالل در عملکرد سیستمها،
شـتعال و توسـعه آتـش    مواد مورد استفاده براي ساخت و نصب غرفه هاي نمایشگاهی و یا هر نوع سازه مورد  استفاده دیگر باید متشـکل از مـواد کـامالً غیـر قابـل ا      .56

 باشند.
نصـوبه  ع فعالیتی و استفاده از حریم  که مانع ازمانورهاي فورس ماژور بر عملکرد سیستم جامع کشف واعالم واطفا حریـق و سـایر وسـایل وتجهیـزات م    انجام هر نو .57

 مرتبط با مراکز مشروحه در فوق اکیداً ممنوع می باشد.
ایل اعالم و اطفاء حریق آتـش نشـانی و راههـاي فـرار از آتـش سـوزي و خـروج        تدابیر الزم براي حرکت آزاد در راهروهاي میانی غرفه ها و امکان دستیابی به وس .58

 اضطراري در جهت حفظ ایمنی محل سالن ها اندیشیده و برنامه ریزي شده باشد.
 متر بین سازه هاي موقت و محل شیرهاي آتش نشانی و درهاي ورودي در نظر گرفته شود. 25/1راهرویی حداقل به وسعت  .59
 رسی، تعمیرات و تاسیسات با پهناي مفید و موثر به وسعت یک متر  باید بین سازه هاي موقت غرفه سازي و سطح تمام شده پانل ها، تابلوها،راهروي مخصوص دست .60

باعـث سـد معبـر     لی کـه کانالها و سایر تجهیزات و تاسیسات و وسایل و لوازم منصوبه بر روي دیوارهاي سالنها، ایجاد گردد. در این راهرو قـراردادن هرگونـه وسـای   
 گردد ممنوع است.

نصب شده اند قرار هیچ وسیله اي نباید در جلوي تجهیزات کشف و اعالم حریق و اطفاء یا وسایل و یا تجهیزاتی که به منظور توزیع برق روشنایی در سقف سالن  .61
 گیرد.

مدیریت طراحی و غرفه آرایی قرار گرفته است وظایف خود را انجام موظفند که بر اساس نقشه اي که مورد تایید / مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپ .62
 دهند و از ایجاد هر نوع تغییر در نقشه ها بدون کسب تاییدیه الزم جلوگیري می شود.

/ مشارکت يغرفه ساز انکارانمیپ شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ایران هر نوع ساخت و سازي را که مغایر با دستورات و آیین نامه ها باشد تخریب می نماید. .63
 نیزموظف هستند مسئولیت پرداخت کلیه هزینه ها و خطرات احتمالی را که در این زمینه ممکن است بروز نماید، بپذیرند.کنندگان  

دیوارهاي سالن   ( خصوصاً مراکز در هنگام غرفه سازي تمهیدات الزم جهت عدم آسیب به تجهیزات، دستگاهها، پانلها،  تابلوها و سایر لوازم منصوبه بر روي  .64
 کنترل اعالم حریق، آژیر و شستی هاي  اعالم حریق ) بعمل آید.

لوازمات منصوبه بر از مهارکردن سازه هاي موقت غرفه ها توسط طناب و غیره به لوله هاي فوالدي برق، اعالم حریق،کلیه لوله هاي تاسیسات  مکانیکال و سایر  .65
 و اجتناب گردد. روي دیوار اکیداً خودداري

ه بر روي دیوار از قراردادن هرگونه شی و لوازم خصوصاً ظروف و بطریهاي حاوي مایعات بر روي مرکز کنترل اعالم حریق، تابلوهاي برق و دیگر لوازم منصوب .66
 ممنوع می باشد. "سالنها و ستونها  اکیدا

داشتن چراغی شود، ممنوع است. بدلیل وجود دتکتورهاي شعله اي در سیستم اعالم حریق، که باعث ایجاد نور یا روشن نگاه  UPSاستفاده از برق اضطراري یا  .67
 پس از پلمپ سالنها، نباید هیچ نوع چراغ یا اجاق و امثالهم در سالن روشن بماند.

ها گردد مشمول جریمه و جبران خسارت هرگونه اقدامی که موجب آسیب و یا اخالل در عملکرد سیستم اعالم حریق و یا سایر سیستمهاي برقی موجود در سالن .68
 وارده خواهد گردید.

 
ه • طه نمایشگا حو ل م خ دا در  ت مقررات   رعای

 

موظف هستند که نظارت کامل بر امر ساخت و سـاز در محـل مرکـز نمایشـگاهی را داشـته      / مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپبه منظور رعایت مقررات ،  .69
 قوانین مربوطه از سوي خود و سایرین رعایت شود.باشند و تالش نمایند تا کلیه 

 



 ۱۷ 

 
 
 
 

ی • ت و ساز سقف خ  سا
 

متر باشند، باید مجهز به کاله و کمربند ایمنی و سایر وسایل مورد نیاز به  2کارگرانی که مجبور به انجام ساخت و ساز سقفی در روي سقف هایی به ارتفاع بیش از  .70
 مانکـاران یپاست مسـئولیت کامـل امـر بـه      منظور جلوگیري از بروز حوادث و جراحات ناشی از سقوط اشیا و ابزار آویزان شده باشند. ( اول ایمنی بعد کار ) بدیهی

 می باشد./ مشارکت کنندگان  يغرفه ساز
ت جلوگیري می شود. بطور کلی فقط استفاده از وسایل و تجهیزات مطمئن براي نصب در ارتفاع مجاز بوده و از عدم رعایت قوانین ایمنی الزم در این مورد به شد .71

آنها ممنوع بوده و به جاي آن می توانند  از روشهایی نظیر گردش دست به دسـت وسـایل و یـا اسـتفاده از وسـایلی       هنگام حمل و نقل ابزار و وسایل، پرتاب کردن
 چون کیف یا ساك باالبر یا طناب براي پایین آوردن اشیاء استفاده نمود.

باالبرهـا نبایـد بـیش از     کارگران موظفند پیش از قراردادن تجهیزات ساخت و ساز غرفه روي باالبرها، آنها را مورد آزمایش دقیق قرار داده و هنگام انجام عملیـات،  .72
 حد ظرفیت بارگیري شوند. 

 

ی  • ب تاسیسات برق  نص
 

اهینامـه   و  کلیه کارشناسان و کاردانهاي نصب و راه اندازي سیستم برق و تجهیزات الکتریکی معرفـی شـده از طـرف مجریـان و شـرکت کننـدگان بایـد داراي گو        .73
 مدارك معتبر  از مراکزمصوب سازمان نظام مهندسی استان تهران و وزارتخانه هاي نیرو و مسکن و شهرسازي  با تاریخ معتبر باشند. 

ــاي     .74 ــد بـــــــــــــــوده واز کابلهـــــــــــــ ــد مـــــــــــــــورد تاییـــــــــــــ ــتفاده بایـــــــــــــ ــورد اســـــــــــــ ــایل الکتریکـــــــــــــــی مـــــــــــــ  وســـــــــــــ
ــل        ــد از کابـــ ــادي، بایـــ ــاي هـــ ــیم هـــ ــه ســـ ــردد و در زمینـــ ــتفاده گـــ ــازوارت اســـ ــول ، فـــ ــراي نـــ ــی بـــ ــته زمینـــ ــه رشـــ ــی ســـ ــش دار مســـ  روکـــ

 5/1 ×3NYY  3× 5/2جهت روشنایی و کابلNYY     جهت برق رسانی استفاده گردد و وسایل الکتریکی باید مجهز به فیوز یا کلید قطع و تجهیزات الکتریکـی بـا
اسـت. بـر اسـاس توزیـع      ظرفیت مناسب باشند و استفاده از سیم بدون روکش , عایق نامناسب,بستها یا  اتصا الت  غیر استاندارد  , جهت سیستم توزیع اکیداً ممنـوع 

) اسـتفاده گـردد ( فازهـا، نـول، ارت ) وعـدم       L,N,PEسه سیمه براي ولتـاژ(  –) و از برق یک فاز L1,L2,L3,N,PEپنج رشته (  -از برق سه فاز  متقارن بارالزم
جلد یک و دو تخلف محسوب گردیـده  و بـا نظـارت      110پوشش کامل مقررات ملی ساختمان مبحث سیزدهم و مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی

 دیریت ساختمان و تاسیسات جرایم مربوطه لحاظ می گردد.  م
سیارو موقت آنهـا   در نصب کلیه کابلها و قابهاي فلزي در سطوح زیرزمینی باید دقت کامل بعمل آید و کابلها در یک شبکه و محیط مناسب قرار گیرند و از نصب .75

موم  به شدت خودداري شود. براي پوشش خطوط کـابلی الکتریکـی کـه در محلهـاي عبـور      در راهروها، روي زمین یا در کنار درها و کلیه فضاهاي در دسترس ع
پالسـتیکی بـر حسـب نیـاز     قرار دارند باید از کابلهاي زره دار و یا پوشش مناسب استفاده گردد و ... کلیه انشعابهاي تجهیزات الکتریکی از طریـق ترمینـال چینـی و    

 یمنی ایجادگردد استفاده از  نوارچسب وغیره در نقاط ومحل  انشعابات غیر اصولی مطلقاً ممنوع می باشد.مستقل از خطوط توزیع مربوطه با رعایت ا
بلهاي موقـت بـرق   هر نوع وسیله متحرك الکتریکی باید واجدشرایط الزم باشد و در استفاده از آن کلیه مقررات رایج کشور ومقررات مربوطه آن رعایت شود. کا .76

ز باید داراي عایق و روکش مناسب و بدون هیچ نوع اتصالی درطول مسیر باشند و برقراري ارتباط مستقیم کابل در محل انشعاب مصارف با براي انجام ساخت و سا
 پریز برق ارت دار و پوشش مشخصات فنی الزم صورت پذیرد.

در غرفه نمایشگاه توسط شرکت کنندگان نصب می شود و باکسهاي  جعبه تقسیم براي غرفه هاي استاندارد نمایشگاهی با استفاده از حفاظتهاي الکتریکی  الزم .77
 مورد نیاز برحسب نوع مصارف غرفه ها تعیین می گردند،الزم است حفاظت از طریق کلیدمینیاتوري

 زات و منصوبات) و فیوزهاي مناسب در محل نصب آن به صورتی لحاظ  شود که در مواقع ضروري قابل دسترس باشد ( بدون هیچ گونه برخورد با تجهی .78
سـیم وکلیـه تجهیـزات الکتریکـی داراي      3براي سیستم روشنایی از المپهاي کمپکت ( کم مصرف ) و در صورت استفاده از المپهاي گازي با ترانس و راه انـدازي   .79

مربوطه توسـط مـدیریت سـاختمان و تاسیسـات     خازن اصالح مناسب لحاظ و  مجوزهاي الزم باید اخذ شود تا پس از انجام بررسی هاي مورد نیاز از سوي مسئولین 
جلـد یـک و دو   و کلیـه مباحـث       110تایید و شرایط نصب همگام با قوانین رایج ( نشریات نظارت راهبردي ریاسـت محتـرم جمهـوري در تاسیسـات برقـی ماننـد      

 مقررات ملی ساختمان ) صورت پذیرد.
مناسب را تامین نمایند  و تمهیـدات الزم حفـاظتی در    IPها باید ضد رطوبت بوده و بسته به نوع کاربري  وسایل الکتریکی مورد استفاده در فضاي باز و بیرون غرفه .80

 زمینه عایق سازي رطوبتی و عایق مناسب تغییرات جوي در ساخت و نصب آنها رعایت شود.

الکتریکی تخلف  محسوب می گردد وکلیه تبعات احتمـالی بـر عهـده    عدم رعایت کلیه مقرات حفاظتی شبکه (ارت)و اتصال زمین براي کلیه سیستمهاي تاسیسات  .81
 خاطی می باشد که پس از تایید مدیریت ساختمان و تاسیسات برخورد منطبق با مقررات صورت می گیرد.
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ك • طرنا خ د   موا
 

 وتاسیسات  اخذ گردد.استفاده از مواد زیر مجازنیست مگر این که مجوزهاي الزم ازمبادي ذیربط ومدیریت ساختمان  .82
 استفاده از آتش و گاز قابل احتراق در سالنها و محیطهاي مسقف . -الف

 استفاده از مواد فرساینده، سمی، قابل احتراق، بنزین، مواد منفجره و رادیواکتیو در سالن ها . -ب
یه مواد باید در کانتینرهاي واقع در محوطه باز مناسب در مجاور هواي آزاد تحویلی از ذخیره بیش از یک روز مواد سوخت جامد یا مایع در فضاي اجاره شده یا غرفه ها ، بق -ج

 طرف   مدیریت ساختمان و تاسیسات ذخیره گردد. 
 شوند. دادهزباله هاي سمی باید در کانتینرهاي مناسب در محوطه باز ، با عالئم مشخص، مهر و موم شده و بر طبق قوانین دولتی انتقال زباله، تحویل  -د
کشـیدن   "کـه تـابلوي    با توجه به راه اندازي سیستم کشف و اعالم حریق در کلیه فضاهاي سرپوشیده سالنها ،کشیدن سیگار در فضاي اجـاره شـده و همچنـین قسـمت هـایی       –ه

 دارد ، مجازنیست. "سیگار ممنوع 
 

فشار • ت  ي تح  کپسولها
 

/ مشـارکت  يغرفـه سـاز   مانکـاران یپهواي کمپـرس شـده, آرگـون, دي اکسـید کـربن و ... بـه عهـده         وظیفه انتقال صحیح کلیه تانک هاي تحت فشارحاوي هلیم, .83
 و ایشان  متعهد هستند که مواردفوق الذکر رابه صورت خالی درفضاهاي سربسته نگهداري نماید.کنندگان  

هاي نامناسب برداشته، به مکـان مـورد نظـر شـرکت سـهامی نمایشـگاه بـین        باید فوراً کپسو لهاي تحت فشار را از مکان / مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپ .84
 المللی ایران منتقل کند.

ر مـواد و لولـه هـاي    کلیه تجهیزات و وسایل پرفشار که وارد نمایشگاه شده اند، باید مطـابق قـوانین و اسـتانداردهاي ایمنـی مربوطـه باشـند. فشـارتجهیزات  بـی خطـ          .85
معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست محترم جمهوري  و مقررات ملی ساختمان (شامل کلیه مباحـث   128اردهاازجمله نشریهتجهیزات باید مطابق بااستاند

 ) انتخاب گردد.
 

ها • ی غرفه   نقاش
 

 نقاشی باید در مکانی صورت گیرد که در آن هواکش مناسبی نصب شده باشد. -الف
 باشداستفاده از رنگ هاي غیرسمی الزامی می  -ب
 کف زمین را باید با کاغذ خشک یا ورقه هاي پالستیکی با پوشش مناسب پوشاند. -ج
 نقاشی در مجاورت دیوارهاي سالنها ممنوع است. -د
عـدم  . مسـئولیت   شـد شستن وسایل نقاشی داخل یا در مجاورت سالنها ممنوع است. در ضمن استفاده از وسایل ایمنی الزم در هنگام عملیـات رنـگ آمیـزي ضـروري مـی با      –ه 

 می باشد. / مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپ استفاده بعهده
وشـرکت  / مشـارکت کننـدگان    يغرفـه سـاز   مانکـاران یپمسئولیت خسارت ناشی از نقاشی غرفه ها و نمایشگاه و هزینه بازسازي قسمت هاي آسیب دیده به عهـده   .86

 توسط مدیریت ساختمان و تاسیسات محاسبه و دریافت می گردد.کنندگان است و تعیین خسارت ناشی از عملیات فوق 
 

ي  • طرار ه تخلیه اض ط ب  مقررات مربو
 

 باید در زمان تخلیه اضطراري بر اساس راهنمایی کارکنان و عالئم معرفی شده  نمایشگاه عمل نمایند./ مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپ .87
 

 ی ظت حفا  مقررات 
ت غرفه و تخلیه • خ  سا

جهیزات و پیمانکار موظف است فقط از فضاي غرفه تخصیص داده شده جهت انجام عملیات اجرایی استفاده نماید و استفاده از فضاي راهروها جهت تخلیه ت  .88
 لـــوازم ممنوع است.
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 ی نرسد. هنگام نصب دیواره هاي غرفه یا تخلیه آن، شرکت کنندگان باید بر روي کف زمین و زیر دیوارها پوشش مناسب قرار داده تا به کف سالن آسیب .89
اجـازه ) بـه عهـده     استفاده از میخ، چسب، پونز یا مواد مشابه یا مته بدون اجازه قبلـی شـرکت سـهامی نمایشـگاه ممنـوع اسـت. هرگونـه خسـارتی ( حتـی بـا داشـتن            .90

 است . / مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپ
ي نامرغوب تنها موکت  مناسب را می توان کف غرفه پهن کرد و فقط نوارچسب هاي پارچه اي دو رویه را   می توان کف زمین چسباند. استفاده از فرش ها .91

 کردن شان مشکل است، ممنوع است. حاوي مواد شیمیایی و اسفنج هاي مصنوعی دو رویه و موادي که پاك
 است./ مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپکندن نوارچسب در فضاي اجاره داده شده، به عهده  .92
غرفـه   مانکـاران یپاید چسباندن عکس برگردان یا اقالم تبلیغاتی مشابه، به هر قسمت از ساختمان، ممنوع است. هزینه ي کندن و ترمیم خسارت هاي ناشی از آن را ب .93

 بپردازند./ مشارکت کنندگان  يساز
ــدنی      .94 ــاي پــــــــاك شــــــ ــتفاده از گــــــــچ هــــــ ــالن ، اســــــ ــر روي کــــــــف ســــــ ــه بــــــ ــین محــــــــل غرفــــــ ــراي عالمــــــــت زدن و تعیــــــ  بــــــ

 اجـــازه ندارنـــد بـــراي عالمـــت زدن از وســـایل دیگـــري       / مشـــارکت کننـــدگان    يغرفـــه ســـاز   مانکـــاران یپ و نوارهـــاي تاییـــد شـــده مجـــاز اســـت.    
 است./ مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپاستفاده، هزینه پاك کردن این عالئم به عهده  استفاده کنند . درصورت

 

ي دار ا امور  ت  دیری  م
 

  دمات خ ه  دار  ا
 

پاشی و آب هاي داخل محوطه باز بایستی با ارتفاع از سطح خیابانها بصورتی طراحی و اجراء گردد تا هنگام افتتاح نمایشگاه که سطح خیابانها شستشو  غرفه .95
 شوند و همچنین زمان بارش نزوالت آسمانی دچار خسارت و آسیب نشود. می

 آمیزي. عدم استفاده از سرویسهاي بهداشتی جهت شستشوي لوازم نقاشی و رنگ .96

 از ریختن رنگ و وسایل رنگ آمیزي به داخل فضاي سبز جداً خودداري فرمائید. .97

 ل فضاي سبز و محار آنها با طناب به درختان خودداري گردد.از قراردادن قاب اسپیس و هرگونه تبلیغات محیطی داخ .98

 کسر خواهد شد./ مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپتخریب و زیان به فضاي سبز طبق نظر کارشناس فضاي سبز محاسبه و خسارت وارده از  .99

 نظافت سالنها و محوطه بصورت مطلوب انجام شود. بایست خاتمه یافته تا ساخت و ساز در سالنها و محوطه باز ظرف زمان تعیین شده می .100

 به خارج از مجموعه نمایشگاه الزامیست./ مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپتخلیه انواع نخاله، نئوپان توسط  .101

 ها خودداري گردد. از قراردادن هرگونه وسایل مازاد غرفه مانند کارتن، جعبه در پشت پنل .102
 

  ی ش نشان ه آت دار  ا
 

شعله  -مواد شیمیایی و اسیدي خطرناك  -مواد اشتعال زا  -نشانی سالنهاي تحت پوشش الزامیست و ورود سیلندرهاي حاوي گازها رعایت اصول ایمنی و آتش .103
نمایش کاال هاي  هاي جوشکاري و برشکاري به سالنهاي نمایشگاهی ممنوع بوده و جهت دستگاه –بخاري نفتی و گازي  -هیترهاي برقی  -پخت و پز  -عریان 

 اشتعال زا و شیمیایی صرفاً از ظروف و بطري خالی آنها استفاده گردد . 
 در اجراي غرف فضاي باز از احداث و ساخت و ساز در مقابل شیرهاي آب آتش نشانی و آبیاري فضاي سبز اکیداً خودداري گردد. .104

 

  الزاماتHSE: 
) اقدام نموده و HSEنسبت به الزام کلیه پیمانکاران خود به رعایت دقیق استانداردهاي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت (موظفند / مشارکت کنندگان  يغرفه ساز مانکارانیپ

 این موضوع به صراحت در قراردادهاي  انتخاب پیمانکاران عنوان گردد . 
غرفه  مانکارانیپنداردهاي ایمنی از سوي پیمانکاران معرفی شده از سوي بدیهی است شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی مجاز خواهد بود در صورت عدم رعایت استا

نسبت به انجام جریمه هاي مالی بر ایشان و در صورت مشاهده ریسک باال و مواردي که احتمال خطرات جانی وجود داشته باشد نسبت به / مشارکت کنندگان  يساز
 جلوگیري از فعالیت پیمانکار اقدام نماید.

 تهران را نخواهند داشت .کلیه پیمانکارانی که به تناوب از رعایت مقررات ایمنی و بهداشت حرفه اي سرباز زده  باشند اجازه فعالیت در سطح نمایشگاه بین المللی ضمناً 
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 و غرفه آرایی یطراحمتمم قوانین و مقررات مدیریت 

حوادث و که منجر به  استاندارد ریغ يروش هاانجام  و  یمنیا يها شهیعدم استفاده از ش نیو همچنساخت غرف در با توجه به رواج استفاده از شیشه 

مدیریت طراحی و غرفه آرائی در خصوص نحوه  بدینوسیله دستورالعملاز انجام اینگونه موارد لزوم جلوگیري در راستاي می گردد، خطرات ایجاد 

دد. کلیه پیمانکاران غرفه سازي موظف و متعهد می باشند،  بر اساس دستورالعمل ذیل عمل بشرح زیر اعالم می گردر ساخت غرف استفاده از شیشه 

زیر مسئولیت و عواقب ناشی از عدم رعایت موارد  و خواهند نموداجراي موارد غیر استاندارد و برخالف دستورالعمل جلوگیري نموده و ناظران فنی از 

 زي خواهد شد بعهده پیمانکاران غرفه سازي می باشد. که منجر به ممانعت از اجراي عملیات غرفه سا

 ستفاده از شیشه ایمنی به جهت جلوگیري از بروز خطرات و حوادث احتمالی الزامی می باشد.ا -1

 سانتیمتر باشد می بایست سکوریت باشند. 70تمامی شیشه هایی که یک ضلع آنها بیش از  -2

 سانتیمتر باشد، می بایست سکوریت باشند. 70در   70شیشه هاي ویترین نمایش که بزرگتر از  -3

میلی متر  8تمامی شیشه هایی که براي نما و جدا کننده فضاهاي داخلی غرفه استفاده می شوند می بایست سکوریت با حداقل ضخامت  -4

 باشند.

 متر باشند.میلی  10سانتیمتر باشد می بایست سکوریت باشد با حداقل ضخامت  220شیشه هایی که یک طول آن بزرگتر از  -5

 اتصال شیشه به بدنه هاي غرفه می بایست محکم و قابل اطمینان باشد. -6

 استفاده از پلکسی گالس و ورق پلی کربنات به جاي شیشه ارجح و مورد تأیید می باشد. -7

 

 ایمنی و مقابله با حریق رعایت  دستور العمل و تعهدات پیمانکاران غرفه خودساز در خصوص
 

با توجه به پوشیده شدن کامل سقف برخی از غرفه ها در داخل سالن هاي نمایشگاهی به آگاهی میرساند سیستم کشف و اعالم حریق دودي  -1
، غرفه NFPA72و شعله اي در سقف کلیه سالن هاي نمایشگاهی نصب شده است و با لحاظ مساحت تحت پوشش هر المان مطابق استاندارد 

اراي پوشش کامل سقف باشند تا در زمان آتش سوزي و ... سیستم کشف و اعالم حریق توانایی تشخیص شعله و هاي نمایشگاهی نباید د
دود را در زمان مناسب داشته باشد، لذا مقتضی است در زمان ساخت غرفه ها با رعایت موارد ذیل نسبت به نصب دتکتور دودي اقدام و با 

اعالم حریق سالن متصل گردند، الزم به توضیح است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد کابل مخصوص مقاوم در مقابل حریق به شبکه 
 ریال جریمه اعمال می گردد و گرید غرفه سازي متخلف نیز کاهش می یابد.  10,000,000فوق غرفه هاي متخلف مبلغ 

بصورت کامل پوشیده شده باشد، نصب یک عدد دتکتور  در هر فضاي بسته از جمله انباري غرفه ها و یا هر اتاقی به هر ابعادي که سقف آن -2
 متر مربع باشد باید دو عدد دتکتور دودي نصب گردد. ) 81دودي الزامی می باشد ( در صورتیکه مساحت اتاق داراي سقف بیش از 

 3اطفاء حریق پودري  از زمان غرفه سازي تا زمان جمع آوري غرفه باید در داخل هر غرفه خودساز در قسمت انباري یک عدد کپسول -3
متري و قابل دید نصب گردد و طرز استفاده از آن نیز به پرسنل داخل غرفه آموزش داده  1,5کیلوگرمی و داراي کارت شارژ در ارتفاع 

 شود.
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 »نمایشگاهی هاي سالن فضاي در ساز و ساخت جهت مجاز ارتفاع حداکثربه روز رسانی شده  جدول«

 

 سالن

 غرفه هاي 

 سالنمیانی 

 (متر) 

 غرفه هاي

 کنار دیوار سالن 

 (متر)

 

 توضیحات 

6 ،7 ،9-8 ،11-10 ،13-12 ،15-14 ،

20 ،21 ،22 ،27 ،35 ،38 ،38A 
50/4 50/4 

 

40-40A ،41-41B  50/4 

 

50/4 

 

که  یو غرب یشرق يها وارهیاز کنار د ریبه غ

هواساز حداکثر ارتفاع  يوجود کانالها لیبدل

 باشد. یمتر م 50/3

38B 50/4 

 

50/4 

 

 

 38Bسالن یو جنوب یشمال يها وارهیاز د ریبه غ

 باشد. یمتر م 50/3که حداکثر ارتفاع 

37A 50/3 50/3  

5 50/4 00/3  

1- 44  ،2-44 50/3 00/4 
قسمت زیرین بالکن هاي شمالی مربوطه در از  ریبه غ

 باشد. یمتر م 10/2که حداکثر ارتفاع طبقه  2

43 00/3 00/3  

18 ،31A ،31B 00/3 00/3  

  00/3 00/3 25سري

  50/2 00/3 26سري
 

 ه :ـــوجــت
 ارتفاع فوق با احتساب کف سازي در نظر گرفته شده است .  •

ـ   سـالن   واردي که غرفه اي مقابل دریچـه هـاي هواسـاز    ــدر م • رد ، مـی بایسـت حـداکثر ارتفـاع تـا زیـر دریچـه        ـقـرار گی

 هاي فوق در نظر گرفته شود . 

ت  رعایت ارتفاع الزامی و  • ـ جه م  دو طبقه  ت  خ هها سا ی نمایشگا ت سهام ي شرک جار ي  دستورالعملها ی و  داشت ي به ها ل  س پروتک بر اسا

د.  ی باش دساز  مجاز نم خو  غرف 
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-------به مبلغ  13--/--/--به تــــاریخ  --------------------بانک واریزي از  ----------------به شماره  فیش بانکی

رفه سازي ـــــــپیمانکار / مسئول غ  -----------------------آقاي / خانم  توسطال ـــــــــــــــــــری ---------------
 گردید. به حساب واریز   ---------------------شرکت 

 

 
 

 یادآوري مهم
 

 4، 3، 2ر اساس جداول صفحات ــ(بسپرده بصورت امانی تا هنگام اعالم ریز تخلفات و خسارتهاي احتمالی مبالغالزم به توضیح است که 
از سوي شرکت سهامی نمایشگاههاي بین المللی ج.ا.ایران و بخش فنی ستاد نزد برگزارکننده محفـوظ خواهـد بـود، در      این دفترچه) 5و 

مسترد خواهد شد. در صورت بـروز تخلـف و خسـارت ضـمن صورتجلسـه و اعـالم بـه         "عینا مبلغ صورت عدم بروز تخلف و خسارت 
از سـپرده کسـر و مـابقی اسـترداد       مبلغ مربوطه (بنا به نوع خسارت یا تخلف، بخشی یا کل مبلغ) مشارکت کننده/ پیمانکار غرفه سازي

 خواهد شد.
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