
  

 
  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

مي باشد   1401/ 10/ 10ي حداكثر زمان جهت تاييد طرح هاي غرفه ساز  

ستاد برگزاري يك روز كاري پس از دريافت طرحها و  توجه :

مدارك فوق نتايج بررسي را اعالم مي نمايد و در صورت نقص فني 

در طراحي، كنترل مجدد نياز به يك روز كاري خواهد داشت 

متمني است در زمان بندي دقت نموده تا اشكالي در اجرا فراهم 

 نگردد

 

 فرم خمصوص شرکتهای گرید بندی شده

28، واحد  5، طبقه  49نرسيده به ميرداماد، خيابان دامن افشار، ساختمان آبشار، شماره    -خيابان وليعصر  :ستاد برگزاری  
  88203020تلفن :  

ت حائز اهمی  

طفا توجه فرماييد  ل  

:تاييد طرحهاي غرف خود ساز منوط به طي شدن مراحل زير مي باشد                   

 پرداختنی: تسویه حساب و مبالغ  

 تسويه حساب كامل هزينه غرفه ) ارزي و ريالي و تحويل چك رعايت قوانين ارزي ريالي(  -1

 )در صورت طراحي( همزمان با ارائه فرم. طبقه دوم تسويه حساب وجه مربوط به -2

 پرداخت وجه كارت به كارت  -3

 ريال 000,000,30 متر  40 تا غرفه -

 ريال  000,000,50متر  100تا  41غرفه  -

 ريال   000,000,80متر و بيشتر  100غرفه  -

 شركت نمانگر  نام به   ir950540103081000006038004شماره شبا  6221061229500311شماره كارت    بانك پارسيان  810000006038004به شماره حساب 

 دريافت ميگردد( مبلغ فوق به عهده مشاركت كننده بوده ليكن پيمانكار نيز ميتواند پرداخت نمايد.  پرداخت هزينه برق به تناسب ارزي و ريالي ) مبلغ به صورت علي الحساب -4

 پرداخت هزينه كسب و كار به شركت سهامي نمايشگاهها و ساير هزينه هاي مرتبط اعالمي شركت سهامي نمايشگاهها   -5

 يپرداخت هزينه نظارت برق به پيمانكار شركت سهامي نمايشگاه بين الملل  -6

 رک:امد

 تكميل و مهر و امضاء تحويل فرم تعهد رعايت پروتكل بهداشتي  -1

دارد اجباري  پروانه بهره برداري، استانتعهد نامه رعايت آيين نامه ارزي، تعهد نامه حفاظت فيزيكي، و بارگزاري  تكميل و مهر و امضاء فرمهاي ثبت نام و تحويل اسناد از قبيل   -2

 و امثالهم در سامانه ثبت نام نمايشگاه  اصل فيش واريزي

به صورت   براي ساير غرف  A4متر مربع و  50براي غرف بزرگتر از   A3پالن و نما، اندازه گذاري شده و با ذكر مصالح مصرفي در ابعاد  -سري نقشه رنگي از پرسپكتيو 3ارائه  -3

 با مهر و امضاء مهندس ناظر    در كاور شده تفكيك

   3Dو   قشه هاي اجراييحاوي ن  CDارائه يك  -4

 از شركت كننده    پيمانكار ساخت غرفه ارائه معرفي نامه -5

 ارائه اصل و كپي گواهينامه غرفه سازي پيمانكار ساخت غرفه  )اخذ شده از شركت سهامي نمايشگاهها(  -6

 رعايت سقف مجاز متراژ و تعداد توسط غرفه سازان محترم بر اساس گريد مربوطه  -7

 ( www.iranfair.com-  www.midex.irمطالعه و رعايت دقيق آيين نامه اجرايي مقررات طراحي و غرفه آرايي و تعهد به اجراي آن ) متن در سايت  -8

 انتخاب گردد.  تاييد شده توسط نمايشگاه ذكر شده در وب سايت كه مشمول محروميت نباشندشركت غرفه ساز صرفاً از شركتهاي حقوقي و اجد شرايط و  -9

 ارائه يك نسخه از بيمه نامه مسئوليت مدني  -10

 در غرفه هايي كه به صورت مشترك و در كنار هم مي باشند در طرحها الزامي ميباشد.  ارزي و ريالي بخش  تفكيك -11

 متر مربع ميباشد  36حداقل متراژ غرف خودساز  -12

 فاقد سقف باشد. )مفيد( متراژ كل غرفه و   %50متراژ براي ساخت طبقه فوقاني  حداكثر -13

 آتش نشاني، برق و امثالهم در صورت لزوم    HSEدريافت تاييديه از بخشهاي مربوطه از جمله  -14

مي باشد. ضمن آنكه هزينه غرفه    و پس از آن با اخذ هزينه و در صورت صالحديد ستاد مبني بر امكان فعاليت غرفه ساز ميسر   بدون هزينه   1401/ 10/ 10تاييد طرحهاي غرفه سازي تا پايان روز     -16

 ساز ي پيش ساخته و موكت اخذ خواهد گرديد.

 .مکانیک مراجعه شوداز تایید این فرم توسط ستاد برگزاری با مدارک ذکر شده در آیین نامه به اداره تاسیسات برق و  پس توجه مهم: -17

 ي خواهد نمود.تذكر مهم : استفاده از نئوپان نيشكر و امثالهم كه بو و گاز نامطبوع در سالن متصاعد مي كنند ممنوع بوده و ستاد از ادامه كار جلوگير -18

مقررات مربوطه كه توسط شركت سهامي نمايشگاههاي بين  اقدامي در خصوص غرفه سازي و مسئوليت افراد با توجه به آخرين قوانين و  در هر حال و شرايطي مالك هرگونه -19

 مسموع نخواهد بود.مي باشد مالك عمل بوده. و هرگونه اعتراضي از اين بابت  iranfair.comالمللي در وب سايت آن به آدرس 

باش  توجه: مي  خودساز  غرفه  صورتيكه  د  يدر 

به    را  میدکسحتما نام شركت و نام نمايشگاه  

 پيامك گردد. 30004525شماره 

 



         

 
 ایید طرح غرف خودساز فرم ت

 ( 102)فرم شماره 

 شرکت سهامی نمایشگاهها بین المللی ج.ا. ایران 

هيچ گونه مسئوليتي در قبال قرار داد فيمابين مشاركت كننده و پيمانكار ساخت غرف ندارد و درصورت بروز هرگونه 

 بايست به مراجع قضايي مراجعه نمايند. اختالف، طرفين مي 
 

 ، دكوراسيون داخلي( انه مدرنيدكس )معماري، خمزدهمين نمايشگاه بين المللي سي   نام نمایشگاه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 مدارک پیوست :  

 بعدي اندازه گيري شده   2نقشه □      بعدي نماي جلو 3عكس رنگي  □

 نقشه غرفه □    بعدي نماي باال      3عكس رنگي □

 ) مهر و امضا توسط مشاركت كننده و غرفه ساز ( 102فرم □    بعدي نماي عقب     3عكس رنگي □

 پروانه نظام مهندسي مهندس ناظر □    بيمه مسئوليت مدني      □

 مجموعه قوانين و مقررات مهر و امضا شده   □     نقشه تاييد ارتفاع     □

 تعهد نامه لباس متحد الشكل  □    نقشه پرسپكتيو مهر شده     □

ل مبحث مقررات پيمانكار ساخت غرفه متعهد به رعايت كليه دستورالعمل هاي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج. ا. ايران مي باشد و ضمن رعايت كام  تذکر :

ساخت و تخريب و    ملي ساختمان  ايران و ضوابط فني و اصول ايمني طرح غرفه خود ساز را به صورت از پيش ساخته شده آماده نصب و اجرا مي نمايد و در هنگام

 جمع غرفه نيز نظارت كامل در خصوص رعايت كامل قوانين و مقررات انجام خواهد پذيرفت.  

 : مهر و امضاء پیمانکار ساخت غرفه                                                                                                   تاریخ :                 

 

 

 

 مشخصات مشارکت کننده

 نام مشاركت كننده )شركت(:                         نام مديرعامل:                     تلفن تماس:           

 شماره ثبت :          شناسه ملي :                                            كد اقتصادي:.                       

 كد پستي :                  آدرس: 

 شماره سالن:               شماره غرفه:         متراژ ريالي :       متراژ ارزي:         متراژ طبقه دوم :    جمع كل متراژ: 

 

 مهر و امضاء مشاركت كننده:               تاريخ:                           نام شركت غرفه ساز :     

 مشخصات پیمانکار ساخت 

 نام شركت:                                              نام مديرعامل:                         تلفن تماس:           

 شماره ثبت :          شناسه ملي :                                                                       كد اقتصادي:

 كد پستي :                        آدرس:  

 

 تاريخ:                                               مهر و امضاء پيمانكار ساخت غرفه:                            



         

 

 تمحترم امور ساختمان و تاسیسا مدیریت

بین المللی  نمایشگاهسیزدهمین در ........................................................................جهت حضور شركت.........................................خواهشمند است با توجه به نياز اين احتراما 

داخلی(  دکوراسیون  و  مدرن  خانه  )معماری،  سالن  میدکس  .........  در  محوطه  يا  و  انشعاب  .......................................................به:........................ 

 دستور مقتضي صادر فرماييد. اين شركت متعهد مي گردد موارد ذيل را انجام دهد:  ي )ديماند(...........قدرت در خواست.............فاز.......برق..........................

با رعايت استانداردهاي جاري كشور و داخلي شركتهاي ل انشعاب اصلي واگذاري شده  نياز شرح فعاليت خود را تا محيكي مورد  كليه تجهيزات الكتر .1

 ) از قبيل كابل، تابلوي برق و ...(  د.نمايشگاهي تامين نماي 

قبل  خود را به صورت مكتوب    ه تام االختياراداره يا نمايندمسئول  و  تحويل  برق و مكانيك  تاسيسات  را پس از تحويل زمين به اداره  كليه فرم هاي مصوب   .2

 برچيدن غرف و پاكسازي عهده دار باشد.از تحويل سالنها معرفي و كليه موارد تحت قرار داد را تا مرحله 

من معرفي پيمانكار ..............................كليه مسئوليت رعايت ...................................نماينده تام االختيار شركت......................................متعهد مي گردم ضاينجانب .3

مورد تاييد استانداردهاي جاري كشور را رعايت   لوازم ان(، مسئوليت هاي قانوني استفاده از  ضوابط فني، اصول ايمني )مطابق مقررات ملي ساختمان اير

در برق و مكانيك  تاسيسات    اداره اجراي صحيح را عهده دار مي باشم، در غير اين صورت    نموده و تمام مسئوليت مدني، حقوقي و قانوني ناشي از عدم

 عدم واگذاري انشعاب درخواستي برق مختار مي باشد.

و بديهي است در صورت بروز نوسان و ايراد خسارت  رفه ملزم به استفاده از دستگاههاي تثبيت ولتاژ برق مي باشد  تذكر : كليه متقاضيان انشعاب برق غ

 به دستگاه ايشان، كليه مسئوليتهاي ناشي به عهده تحويل گيرنده انشعاب برق و مسئول غرفه مي باشد.

........................ انشعاب برق سه فاز  اينجانب ............................................ مسئول غرف  .4 با رعايت     220تك فاز    /  380ه ...........................مستقر در سالن 

ين شركت تا قوانين ايمني مطمئني )ا ر ت( را به طور كامال صحيح و سالم از تكنسين مربوطه تحويل گرفته و متعهد مي گردم مسئول برق تام االختيار ا

تا روز آخر   پايان  الكتريكي  از عدم اجراي صحيح مقررات برق و همچنين نگهداري كليه تجهيزات  ناشي  نمايشگاه در غرفه حضور داشته و مسئوليت 

 برچيدن  )كابل، كليد، مينياتوري و ...( خود را عهده دار مي باشم.

 

 تایید و امضای مجری برگزار کننده:                تایید وامضای مشارکت کننده:                        مسئول غرفه سازی یا مسئولین برق:

 آدرس/ تلفن ضروری: 

 

 : مشارکت کننده  برق درخواستی و  تحویل گیرنده                                                                                                  شرکت راهبر                : نماینده کنندهاقدام          

 

 

 

 

 

   

 سئول اداره برق شركت لطفاً بررسي و اقدام فرماييد.م

 یر امور ساختمان و تاسیساتمد                                                                                                                                                    

 از اداره برق به پيمانكار راهبر برق فشار ضعيف

 براساس شرح فوق الذكر اقدام نماييد. ًًلطفا 

 مسئول اداره برق نمایشگاه                                                                                                                                                                      

 متراژ طرح تایید شده:             تعداد طرح تایید شده:                                                                        گرید پیمانکار:                       

 

 BM-wi-26-01 شماره سند: 

 تاریخ:  

 شماره:

 :پیوست

 "فرم درخواست انشعاب برق "

 



         

 

 تعهد نامه 

 میدکس )معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی( نمایشگاه بین المللی   سیزدهمین

........................... واقع  .............نماينده شركت .........................غرفه ساز شركت ...... اينجانب .............

ضمن ارائه نسخه مجوز ساخت و تصوير غرفه   ...... متعهد مي گردم..در سالن ............ غرفه .....

در ايام برپايي ساخت و ساز غرفه كليه اعضاي اين شركت با لباس فرم متحد   به مدير سالن 

درغرفه حضور يابند و همچنين در و به همراه وسايل ايمني با آرم شركت غرفه ساز  الشكل  

و طرح غرفه شامل درج مشخصات شركت و اطالعات تماس         محل برپايي غرفه يك استند

در محل غرفه نصب گردد. بديهي است در صورت عدم رعايت موارد در حال اجرا ) پرسپكتيو(  

فعال ادامه  از  نسبت به جلوگيري  اين حق را خواهد داشت كه  برگزاري  يت غرفه فوق، ستاد 

 سازي اقدام نمايند.

 

 نام و نام خانوادگي : 

 ء امضا

 تاریخ: 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

 

 میدکس )معماری، خانه مدرن و دکوراسیون داخلی(  نمایشگاه بین المللی   سیزدهمین

 

با توجه به پوشيده شدن كامل سقف برخي از غرفه ها در داخل سالن هاي نمايشگاهي به آگاهي مي رساند سيستم كشف  

و اعالم حريق دودي و شعله اي در سقف كليه سالن هاي نمايشگاهي نصب شده است و با لحاظ مساحت تحت پوشش هر المان  

...،    نباید، غرفه هاي نمايشگاهي   NFPA72مطابق استاندارد   و  تا در زمان آتش سوزي  باشند  داراي پوشش كامل سقف 

سيستم كشف و اعالم حريق توانايي تشخيص شعله و دود را در زمان مناسب داشته باشد، لذا مقتضي است در زمان ساخت  

كه اعالم حريق  غرفه ها با رعايت موارد ذيل نسبت به نصب دتكتور دودي اقدام و با كابل مخصوص مقاوم در مقابل حريق به شب

 000,000,10سالن متصل گردند الزم به توضيح است در صورت عدم رعايت هر يك از موارد فوق غرفه هاي متخلف مبلغ  

 ريال جريمه اعمال مي گردد و گريد غرفه سازي متخلف نيز كاهش مي يابد. 

ن بصورت كامل پوشيده شده باشد نصب  در هر فضاي بسته از جمله انباري غرفه ها و يا هر اتاقي به هر ابعادي كه سقف آ -1

متر مربع باشد بايد دو عدد دتكتور    81يك عدد دتكتور دودي الزامي مي باشد ) در صورتيكه مساحت اتاق داراي سقف بيش از  

 دودي نصب گردد(

طفاء  از زمان غرفه سازي تا زمان جمع آوري غرفه بايد در داخل هر غرفه خودساز در قسمت انباري يك عدد كپسول ا -2

متري و قابل ديد نصب گردد و طرز استفاده از آن نيز به پرسنل   1.5كيلو گرمي و داراي كارت شارژ در ارتفاع  3حريق پودري 

 داخل غرفه آموزش داده شود. 

نامه شماره  -3 و  96/ 07/ 01مورخ  96/ 51/ 14002همچنين متعهد مي گردم رعايت دقيق مفاد بخش  معاونت محترم فني 

 گردم پس از تاييد ستاد برگزاري به اراده تاسيسات برق و مكانيك با مدارك مربوطه مراجعه نمايم. مهندسي و متعهد مي 

آن ميشوم، بديهي    اينجانب .............................. نماينده شركت ......................... كليه موارد فوق را مطالعه نموده و متعهد به انجام

ارد فوق، ستاد برگزاري اين حق را خواهد داشت كه نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت غرفه  است در صورت عدم رعايت مو

 سازي اقدام نمايند. 

 نام و نام خانوادگی : 

 :امضاء

 تاریخ:



         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 



         

 
 
 
 

 شگاه یدر نما نیداران و شاغل کارکنان، غرفه یفرم خوداظهار -                            

 
  

 

عنوان    يبه شماره............................ شاغل در .......................... دارا  ي كد مل  ي.................................. دارا  نجانبيا

  مينما ي ...................... اظهار م يشغل

  

  تنگي □    گلودرد □     درد  بدن□و ضعف       يام: احساس خستگ را نداشته  ر يعالئم ز  ريدر سه روز اخ − 

 نه يدر قفسه س  ينياحساس سنگ  اي  درد □       تب□     لرز□     سرفه □نفس      

 □ نموده است  19د يكوو ي مشكوك/ محتمل/ قطع  مارياز افراد خانواده ب ي فرد م مستقي مراقبت -

را   ر ياخدر دو هفته  19 د يبا فرد مبتال به كوو - متر(  2از  ر)فاصله كمت ك يسابقه تماس نزد -

 □ ام نداشته

 □ در وسيله نقليه مشترك   19د يبا فرد مبتال به كوو ي گونه تماس شغلهر -

 □ ثبت كرده ام   salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسي خود را در سامانه  -

فوق، مراتب    يدرصورت بروز هرگونه عالئم تنفس  مينماي...................... تعهد م ي..................  به كد مل   نجانبيا

نما كارفرما/  به  ن  شدهي  معرف  ندهيرا  و   كارفرما، اطالع دهم  مجددا در سامانه    كنميم   يگواه  ز ياز طرف 

salamat.gov.ir  نام نما كل  ميثبت  پاسخ  با هوش   هي و  را  نموده  ،ياريپرسشها  ثبت  و دقت و صداقت    ام 

 باشد يم  نبنجايعهده ا از پاسخ نادرست و خالف واقع، به  يهرگونه عواقب ناش 

  

 امضا                                                        خیتار                                 یو نام خانوادگ نام

 
  

 توجه فرمایید این فرم برای همه پرسنل در غرفه و پیمانکاران غرفه سازی تکمیل شود 



         

 

 "  بسمه تعالی "

.................. نماينده شركت ..................... غرفه ساز در نمايشگاه بين المللي ................. متعهد ميگردم  احتراماً اينجانب  

كه در موارد ذيل را كه تحت عنوان مقررات جديد طراحي و غرفه آرايي مي باشد را در زمان غرفه سازي و  

نسبت به جرائم و محروميت هاي مرتبته هيچگونه اعتراضي    تخريب غرف به انجام برسانم و در صورت عدم انجام

 نداشته باشم.

كليه غرفه داران و پرسنل غرفه سازي ملزم به استفاده از لباس متحدالشكل كه نام شركت روي آن درج شده   -1

 استفاده نموده باشد .

ه و در معرض ديد عموم  از زمان شروع تا پايان غرفه سازي ملزم به نصب استند با مشخصات زير در كنار غرف  -2

 قرار گيرد. تصوير گريد + طرح سه بعدي غرفه + تصوير مجوز غرفه سازي 

 

 

 

 مهر و امضای غرفه ساز                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

   2 تعهد نامه

 کس سیزدهمین نمایشگاه بین المللی مید

 

با توجه به پوشيده شدن كامل سقف برخي از غرفه ها در داخل سالن هاي نمايشگاهي به آگاهي مي رساند سيستم كشف  

و اعالم حريق دودي و شعله اي در سقف كليه سالن هاي نمايشگاهي نصب شده است و با لحاظ مساحت تحت پوشش هر المان  

...،    نباید، غرفه هاي نمايشگاهي   NFPA72مطابق استاندارد   و  تا در زمان آتش سوزي  باشند  داراي پوشش كامل سقف 

سيستم كشف و اعالم حريق توانايي تشخيص شعله و دود را در زمان مناسب داشته باشد، لذا مقتضي است در زمان ساخت  

كه اعالم حريق  غرفه ها با رعايت موارد ذيل نسبت به نصب دتكتور دودي اقدام و با كابل مخصوص مقاوم در مقابل حريق به شب

 000,000,10سالن متصل گردند الزم به توضيح است در صورت عدم رعايت هر يك از موارد فوق غرفه هاي متخلف مبلغ  

 ريال جريمه اعمال مي گردد و گريد غرفه سازي متخلف نيز كاهش مي يابد. 

در هر فضاي بسته از جمله انباري غرفه ها و يا هر اتاقي به هر ابعادي كه سقف آن بصورت كامل پوشيده شده باشد نصب   -4

متر مربع باشد بايد دو عدد دتكتور    81يك عدد دتكتور دودي الزامي مي باشد ) در صورتيكه مساحت اتاق داراي سقف بيش از  

 دودي نصب گردد(

ان جمع آوري غرفه بايد در داخل هر غرفه خودساز در قسمت انباري يك عدد كپسول اطفاء  از زمان غرفه سازي تا زم -5

متري و قابل ديد نصب گردد و طرز استفاده از آن نيز به پرسنل   1.5كيلو گرمي و داراي كارت شارژ در ارتفاع  3حريق پودري 

 داخل غرفه آموزش داده شود. 

نامه شماره همچنين متعهد مي گردم رعايت دقيق   -6 و  96/ 07/ 01مورخ  96/ 51/ 14002مفاد بخش  معاونت محترم فني 

 مهندسي و متعهد مي گردم پس از تاييد ستاد برگزاري به اراده تاسيسات برق و مكانيك با مدارك مربوطه مراجعه نمايم. 

رد فوق را مطالعه نموده و متعهد به انجام آن ميشوم، بديهي  اينجانب .............................. نماينده شركت ......................... كليه موا 

است در صورت عدم رعايت موارد فوق، ستاد برگزاري اين حق را خواهد داشت كه نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت غرفه  

 سازي اقدام نمايند. 

 نام و نام خانوادگی : 

 امضاء

 تاریخ:

  



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 



         

 

 

 

  

  



         

 

  شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران

 پروتکل بهداشتی برگزای نمایشگاه

 

 

 حوزه/ بخش  اقدامات / فعالیت 

  ام يغرفه ساز به منظور ممانعت از ورود افراد متفرقه به داخل سالن در ا  يجهت عوامل شركت ها ييصدور كارت شناسا

شگاه ينما يقبل از برگزار  

 غرفه سازی  

 

و دستكش  لديعوامل و كاركنان غرفه ساز به استفاده از ماسك و ش هيالزام كل  

در غرفه خودساز ي شگاهياستفاده از موكت در كف غرفه نما تيممنوع   

كه  يخود به نحو يدر محل كارگاه ها يزيساخت غرفه و رنگ آم اتيعمل هيكل يغرفه ساز به اجرا يالزام شركت ها

رديصورت پذ  شگاهياسمبل با حداقل كاركنان در نما اتيصرفاً عمل  

ي فاصله اجتماع  تيدر داخل سالن به منظور رعا دكنندگانيعبور بازد  يعرض راهرو ها شيافزا  

ساخت طبقه دوم غرفه تيساخت و ساز با ممنوع   يها  تيكاهش تراكم و حجم فعال  

غرفه ينقشه سالن و طراح يو مذاكره با غرفه داران در طراح دي در بازد يفاصله اجتماع  تيرعا  

با هدف كاهش زمان و تعداد عوامل   ژه يمدل آر مدوالر و مايساخته ماكس شيپ  يغرفه ساز ستميس يريتوسعه به كارگ

يتيحما  ي مشوق ها قيساخت غرفه از طر  

غرف   ياطالع رسان ي در كانتر ها (شهيش و  طلق)  يمحافظت ياستفاده از پوشش ها  

تداخل در ورود   نيشود و كمتر يريكه از ازدحام جلوگ يبه نحو  يشينما يغرفه و محل استقرار كاالها ينظارت بر طراح

گردد  جاد يو خروج به غرفه ا  

غرفه يدر طراح يعموم يي رايپذ  ستگاهيا جاديا تيممنوع   

ساخت و ساز اميدر ا ي شگاهينما  يسالن ها هيتهو يها  ستميس هيروشن نگه داشتن كل  

تعداد عوامل ساخت و ساز  ل يبه منظور تعد ي شگاهيساعات ساخت و ساز غرفه نما شيافزا  

غرفه و نظارت در اجرا   يدر طراح يفاصله اجتماع  تيرعا  

يكيو الكترون يمجاز  يغاتيتبل ياستفاده از ابزارها  

متر از راهرو به منظور ممانعت از  كيبا فاصله حداقل  ي رساناطالع يكانترها  ييو جانما يالزام غرفه سازان به طراح

يو فرع  ياصل يدر راهرو ها دكنندگاني بازد ريهرگونه توقف در مس جاديا  



         

 جدول هزینه و خسارات وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش ساختمان

میزان جریمه   شرح موضوع  ردیف  

و خسارت 

 % 9)ریال(+

 0001802 هرگونه جوشكاري به سازه هاي داخل سالن و سازه هاي محوطه به ازاي هر خال جوش  1

 0003604 سوراخ نمودن در كف و بدنه سالن،  آسفالت و ساير نقاط د رمحوطه باز به ازاي هر سوراخ   2

 0003604 تخريب آسفالت و يا بتن با هر ضخامت در كف سالن و محوطه باز به ازاي هر متر مربع  3

 0002703 تخريب ديوار و سكو در داخل سالن و نيز محوطه باز به ازاي هر متر مربع 4

 0002703 تخريب جداول بتني، در پوش بتني و سنگي در محوطه به ازاي هر متر مربع  5

 0003604 تخريب نماي سنگي، بتني، كامپوزيت و ... سالنهاي نمايشگاهي به ازاي هر متر مربع  6

 0007252 نصب هر گونه پرده تبليغاتي از پشت بام سالن به ازاي هر قطعه  7

آويزان نمودن هر گونه پرده تبليغاتي و هر نوع شي از سازه هاي نمايشگاهي بدون اخذ مجوز از   8

 اداره ساختمان بازاي هر عدد 

0002703 

رنگ آميزي روي آسفالت، بتن و نيز ساي فضاهاي نمايشگاهي اعم از ستون، ديوار، كف، درب    9

 و پنجره و ...به ازاي هر متر مربع 

0008153 

چسباندن هرگونه كاغذ تبليغاتي، موكت و ... به فضاهاي نمايشگاهي اعم از ستون، ديوار، كف،   10

 درب و پنجره و ... به ازاي هر متر مربع

0001802 

 0001802 شكستن شيشه ساده با هر ضخامت به ازاي هر متر مربع  11

 0007252 ازاي هر متر مربع شكستن شيشه رنگي، رفلكس، سكوريت و خم به هر ضخامت به  12

 0001802 عدم جمع آوري باكس هاي چوبي احداثي دور ستونها به ازاي هر متر مربع  13

تخريب يا صدمه رساندن به نرده، دريچه، درپوشهاي موجود در سالنها و محوطه نمايشگاهي   14

 اعم از بتني، فلزي، چدني و ... به ازاي هر قطعه 

0003604 

حداقل آسيب  ه درب ورودي سالنهاي نمايشگاهي بنا به تشخيص اداره ساختمانآسيب ب 15

0004000 

 0002703 مشاهده هر گونه تردد بر روي بام سالنها بدون اخذ مجوز 16

 
مبلغ خسارت و تخلف غرفه سازان و مشاركت كنندگان محترم در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر در طول ساخت و ساز، تا هنگام تخليه،  

 ، از سپرده غرفه ساز و يا غرفه دار كسر ميگردد. 3مندرج در جدول شماره 

 

 مهر و امضاي پيمانكار غرفه ساز                                       مهر و امضاي مشاركت كننده 



         

 جدول خسارات تخلف از مقررات غرفه آرایی 

کد  

 خسارت 

میزان خسارت   خسارت موضوع 

مشارکت کننده  

 % 9+)ریال(

 00090010 عدم ارائه نقشه نهايي سالنهاي تحت پوشش و فضاي باز در زمان مقرر  001

 00090010 2عدم صحت آمار ارائه شده مندرج در فرم شماره  002

 00090010 عدم استفاده و بكارگيري از مسئول فني واجد شرايط  003

طول ديواره سانتيمتر به ازاء هر  90حداكثر سانتيمتر تا   11از افزايش ارتفاع نسبت به ارتفاع مجاز تعريف شده در هر سالن  102

 غيرمجاز 

0006351 

 0008153 به ازاء هر دريچه و ...( VIP  -اتاق كنفرانس  -آبدارخانه - غير قابل رويت بودن داخل فضاهاي بسته )انبار 201

ازاء هر متر مربع ) متراژ كل غرفه محاسبه خواهد   301 به  يا ديوارههاي غرف  استفاده از مصالح ساختماني غير مجاز در كف 

 گرديد( 

000763 

 0008153 استفاده از دستگاههاي غير مجاز به ازاء هر دستگاه ورود و  401

پوشاندن سقف غرف در طبقه دوم به هر شكل و با هرگونه مصالح به ازاء هر متر مربع ) متراژ كل طبقه دوم محاسبه خواهد   501

 گرديد( 

0003081 

 0003081 تجاوز به حريم پشت غرف ) به هر شكل و روش( به ازاء هر متر طول  601

 0003081 مسدود كردن مسير كانالهاي تهويه و تاسيسات ) به هر شكل و نحوه ( به ازاء هر متر طول   602

 0007252 تجاوز به حريم راهروها ) شامل كف غرفه، ديواره هاي جانبي و پيشاني ( به ازاء هر متر طول 603

) شامل عدم رنگ آميزي متناسب  عدم زيبا سازي ديواره هاي جانبي مشرف به غرف هم جوار و يا راهروها به ازاء هر متر طول  701

 با غرفه مجاور يا عدم نصب بنر با رنگ مناسب به نحوي كه موجب عدم زيبايي گردد( 

0003081 

رين ذيصالح به ازاء هر متر مربع ) متراژكل غرفه محاسبه  عدم تطابق نقشه اجرا شده غرفه با نقشه تاييد شده توسط ناظ 801

 خواهد گرديد( 

000545 

انجام ساخت و ساز غرف بدون اخذ مجوز و طي مراحل قانوني تعيين شده به ازاء هر متر مربع ) متراژكل غرفه محاسبه   901

 خواهد گرديد( 

000545 

 0002703 ختمان به ازاء هر متر طولعدم ايستايي غرفه بدليل عدم رعايت مقررات ملي سا 902

 0005406 مبادرت به ساخت و ساز در زمان برگزاري نمايشگاه ) به تشخيص ناظرين غرفه آرايي (  903

 0008153 عدم نصب استند مشخصات مشاركت كننده و شركت غرفه ساز  904

 0009955 عدم استفاده از لباي متحدالشكل در زمان ساخت و ساز  905

 

  

3جدول شماره   

جمع آوري   : در شرايطي كه هر يك از موارد تخلف از مقررات غرفه آرايي موجب اختالل در ايمني غرف گردد عالوه به الزام مجري برگزاري نمايشگاه به1تبصره 

 موضوع تخلف و اصالح آن، خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد.  

خ گويي سمسئوليت مهندسين ناظر پيمانكار ساخت و يا كارشناس فني مجري نمايشگاه نبوده و مسئوليت عواقب امر و پا  نافي: تمامي جرايم جدول فوق،  2تبصره  

 در مراجع ذيصالح قانوني بر عهده مجري نمايشگاه خواهد بود. 

 هد گذاشت. ه تاثير منفي خواا: در صورت وقوع هر يك از تخلفات فوق، موارد در ارزيابي عملكرد مجري نمايشگ 3تبصره  

ه  : كليه جرايم جدول فوق به حساب بدهكاري مجري نمايشگاه منظور خواهد شد و مجري مجاز است صرفا جرايم مربوط به ستون خسارت مشاركت كنند4تبصره

 را اخذ نمايد. 

یه، مبلغ خسارت و تخلف  عرفه سازان و مشارکت کنندگان محترم در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر در طول ساخت و ساز، تا هنگام تخل

 از سپرده غرفه ساز و یا غرفه دار کسر میگردد 3مندرج در جدول شماره 

 

 مهر و امضاي پيمانكار غرفه ساز                                       مهر و امضاي مشاركت كننده 

 



         

 

 

 موضوع خسارت  ردیف
  VATجریمه +میزان 

 )ریال( 

 545000 وات( به ازاي هر عدد  100وات( المپهاي رشته اي ) 23جايگزيني كم مصرف ) جريمه و خسارت بابت عدم  1

وات به ازاي هر دستگاه  1000و  500 پر مصرف مانند جريمه و خسارت بابت استفاده از پرژكتور 2  5450000 

 545000 ( به ازاي هر دستگاه خياري و كهنه زياد )  عمر جريمه و خسارت بابت بكارگيري المپ و چراغهاي با طول 3

به ازاي هر دستگاه  وات 150جريمه و خسارت بابت استفاده از چراغهاي با المپ متال هاليد باالتر از   4  3270000 

 3270000 جريمه و خسارت بابت تخريب درب تابلوهاي برق ديواري به ازاي هر ضلع   5

 4360000 جريمه و خسارت بابت تخريب درب تابلوهاي برق ايستاده به ازاي هر ضلع 6

7 
هر   به ازاي مجوز اداره برقه هاي نمايشگاهي بدون زجريمه و خسارت بابت آويزان نمودن هرگونه كابل، سيم و ديگر لوازم مصرفي از سا

 قطعه 
2180000 

 2725000 جريمه و خسارت بابت رنگ آميزي فضاهاي تاسيسات الكتريكي  8

 2725000 جريمه و خسارت بابت انشعاب غير اصولي از كف خوابهاي برق و محل هاي انشعاب برق در كف سالنها به ازاي هر مورد 9

عايق بين چراغ و تابلو غرفه با سازه هاي غرفه به ازاي هر مورد و استفاده  وجودجريمه و خسارت بابت عدم   10  3815000 

 4360000 جريمه و خسارت بابت عدم استفاده از كابل استاندارد براي برق اصلي غرفه و دستگاههاي با مصرف باال هر مورد 11

به ازاي هر مورد تخلف  پيش ساخته غرفه 4كابل مشترك جهت برق رساني بيش از جريمه و خسارت بابت استفاده از بهره گيري انشعاب  12  5450000 

مصرف كننده از يك خط  8جريمه و خسارت بابت استفاده از چراغ و نقاط روشنايي بيش از  13  3270000 

 4360000 جريمه و خسارت بابت بهره گيري از خطوط و انشعاب مشترك روشنايي و برق ) ريسه مشترك( به ازاي هر غرفه   14

 4360000 جريمه و خسارت بابت استفاده از نوار چسب و انشعاب غير اصولي به ازاي هر غرفه 15

16 
) سيستم ارت كيليدهاي حفاظتي   تابلو مينياتوري  خروجی در برق گرفتگيجريمه عدم تامين امنيت و حفاظت الكتريكي و جلوگيري از 

 غرفه  هر انشعابمناسب( ) حفاظت جان، اتوماتيك، مينياتوري ...( به ازاي 
4360000 

 2180000 هر غرفه و انشعاب به ازای هر سر خط  ورودی ( در RCCBجريمه عدم استفاده از كليد حفاظت جان )  17

 2725000 پوشش محل انشعاب وصل شده و عدم دسترسي به تابلو مينياتوري غرفه 18

 2725000 متر يا يعنوان تغذيه اصلي تابلو مينياتوري 5/1استفاده از سيم سفيد در طول بيش از  19

 فشار ضعيفخسارت وارده ناشي به تجهيزات برق  20
ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و  

 دريافت مي گردد

 خسارت وارده ناشي به تجهيزات سيستم كشف و اعالم حريق   21
ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و  

 دريافت مي گرد

 خسارت وارده ناشي به تجهيزات آسانسور و پله برقي  22
اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و  ميزان خسارت بر 

 دريافت مي گرد

 خسارت وارده ناشي به تجهيزات سيستم صوت 23
ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و  

 دريافت مي گرد

 10000000 عدم نصب دتكتور دود در فضايي كه سقف آن به طور كامل پوشيده باشد.  24

 7630000 كيلو گرمي  3حريق عدم نصب كپسول اطفاء  25

 فرم جدول هزینه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش تاسیسات الکتریکی

 تذکر :

داره تا نسبت به برق و مکانیک  موارد دیگر که در جدول ذکر نگردیده است بر حسب مورد تعیین خسارات و بر اساس فهرست بهای پایه سال، قیمت جدید مطابق قیمت روز توسط ا

 کارشناسی محاسبه و دریافت میگردد.

از سپرده   3کنندگان محترم در صورت عدم رعایت موارد فوق اذکر در طول ساخت و ساز، تا هنگام تخلیه، مبلغ خسارت و تخلف مندرج در جدول شماره غرفه سازان و مشارکت 

 غرفه ساز و یا غرفه دار کسر می گردد.

 مهر و امضای مشارک کننده                                                      مهر و امضای پیمانکار غرفه ساز                                                            


