





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

 

 تسویه حساب و مبالغ پرداختنی:

 ) ارزی و ريالی و تحويل چک رعايت قوانین ارزی ريالی( هزينه غرفه کاملتسويه حساب  -1

 )در صورت طراحی( همزمان با ارائه فرم. طبقه دوم به وجه مربوطتسويه حساب  -2

  پرداخت وجه کارت به کارت -3

 ريال 000,000,30 متر 40 تا غرفه -

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

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

  به نام عبدالکريم جاللی 6104 3375 6889 0006به شماره کارت 

رداخت به تناسب ارزی و ريالی ) مبلغ به صورت علی الحساب دريافت میگردد( مبلغ فوق به عهده مشارکت کننده بوده لیکن پیمانکار نیز میتواند پ یمصرفپرداخت هزينه برق  -4

 نمايد.

 پرداخت هزينه کسب و کار به شرکت سهامی نمايشگاهها و ساير هزينه های مرتبط اعالمی شرکت سهامی نمايشگاهها  -5

 رک:امد

 تکمیل و مهر و امضاء تحويل فرم تعهد رعايت پروتکل بهداشتی -1

دارد پروانه بهره برداری، استانتعهد نامه رعايت آيین نامه ارزی، تعهد نامه حفاظت فیزيکی، و بارگزاری تکمیل و مهر و امضاء فرمهای ثبت نام و تحويل اسناد از قبیل  -2

 اجباری اصل فیش واريزی و امثالهم در سامانه ثبت نام نمايشگاه

به  برای ساير غرف A4متر مربع و  50برای غرف بزرگتر از  A3پالن و نما، اندازه گذاری شده و با ذکر مصالح مصرفی در ابعاد  -سری نقشه رنگی از پرسپکتیو 3ارائه  -3

 با مهر و امضاء مهندس ناظر  در کاور شده صورت تفکیک

  3Dو  حاوی نقشه های اجرايی CDارائه يک  -4

 از شرکت کننده   پیمانکار ساخت غرفه ارائه معرفی نامه -5

 شده از شرکت سهامی نمايشگاهها(ارائه اصل و کپی گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرفه  )اخذ  -6

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

 (www.iranfair.com- www.iranmetafo.comمطالعه و رعايت دقیق آيین نامه اجرايی مقررات طراحی و غرفه آرايی و تعهد به اجرای آن ) متن در سايت  -8

 انتخاب گردد.  از شرکتهای حقوقی و اجد شرايط و تايید شده توسط نمايشگاه ذکر شده در وب سايت که مشمول محرومیت نباشندشرکت غرفه ساز صرفاً  -9

 ارائه يک نسخه از بیمه نامه مسئولیت مدنی -10

 در غرفه هايی که به صورت مشترك و در کنار هم می باشند در طرحها الزامی میباشد. ارزی و ريالیبخش  تفکیک -11

 متر مربع میباشد 36متراژ غرف خودساز  حداقل -12

 در سالنهای نمايشگاهارتفاع مجاز جهت ساخت غرفه جدول حداکثر  -13

 )مفید( متراژ کل غرفه و %50متراژ برای ساخت طبقه فوقانی  حداکثر -14

 فاقد سقف باشد. 

 از قسمت مربوطه HSEتايید  -15

می باشد. ضمن آنکه          هزينه و پس از آن با اخذ هزينه و در صورت صالحديد ستاد مبنی بر امکان فعالیت غرفه ساز میسربدون  30/08/99تايید طرحهای غرفه سازی تا پايان روز   -16

 هزينه غرفه ساز ی پیش ساخته و موکت اخذ خواهد گرديد.

صورت پذیرفته و تضامین مربوطه نیز توسط تیم مذکور دریافت و پس از اتمام  5توسط تیم فنی و مهندسی مستقر در سالن  5سالن تایید طرح مربوط به کلیه غرفه های خودساز در -17

 نمایشگاه ) در صورت شمول خسارت ( عیناً عودت خواهد گردید.

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

 د.استفاده از نئوپان نیشکر و امثالهم که بو و گاز نامطبوع در سالن متصاعد می کنند ممنوع بوده و ستاد از ادامه کار جلوگیری خواهد نموتذکر مهم :  -17

 لطفا توجه فرماييد 

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

 حائز اهميت

ستاد برگزاری يک روز کاری پس از دريافت طرحها  توجه :

و مدارك فوق نتايج بررسی را اعالم می نمايد و در صورت 

کنترل مجدد نیاز به يک روز کاری  نقص فنی در طراحی،

خواهد داشت متمنی است در زمان بندی دقت نموده تا 

اشکالی در اجرا فراهم نگردد



می باشد  30/80/99حداکثر زمان جهت تايید طرح های غرفه سازی  

 فرم خمصوص شرکتهای  گرید بندی شده

غرفه هاي میانی سالن  نام سالن

 )متر(

 غرفه هاي اطراف سالن )متر(

-  به غیر از دیواره های شمالی و

 که حداکثر ارتفاع  جنوبی سالن 

 می باشد

  



28، واحد 5، طبقه 49نرسیده به میرداماد، خیابان دامن افشار، ساختمان آبشار، شماره  -: خیابان ولیعصرستاد برگزاری  
 88203020تلفن : 



 
 

 

 

 
 

 هفدهمین نمايشگاه بین المللی متالورژی )ايران متافو(  نام نمایشگاه:

==================================================================================================

 مشخصات مشارکت کننده

 ................................................شماره سالن: .................................................................................................................نام مشارکت کننده )شرکت(: 

 متر مربع ...........................متراژ غرفه فضای باز:             متر مربع              .............................متراژ غرفه داخل سالن:

 ..................................................................................................................................................................................................................................نشانی :

 موبايل:....................................................تلفن :....................................................    

 مهر و امضاء مشارکت کننده:...............................    تاریخ                                                                                                        

==================================================================================================

 مشخصات پیمانکار ساخت

 ...................................نام نماينده تام االختیار:... :........................................................... نام مديرعامل:...................................................نام شرکت

 ........................................................................................................................زمینه فعالیت شرکت:............................................شماره ثبت شرکت:

 ................................................................................................................................................................نشانی:...................................................................

 .............................................................تلفن:...................................................................            موبايل:....
 مهر و امضاء پیمانکار ساخت  تاریخ:                                                                                                         

=================================================================================================

 :مدارک پيوست

  در اندازه  100/1پالن اندازه گیری طرح با مقیاس یا (3   )نسخه رنگی                           تصویر گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرف خودساز 

 پرسپکتیو طرح در اندازه  یا  (3     )نسخه رنگی                                                                     بیمه نامه مسئولیت مدنی 

 لیست مصالح مصرفی جهت ساخت                                                                                          ساخت غرفه در فضای باز و یا ساخت نیم طبقه در غرف داخل سالن 

      درج مهر و امضاء مهندس پیمانکارغرفه ساز 
 حسب درخواست مجری نمایشگاه، پیمانکار ساخت و یا مشارکت کننده موظف به ارائه نقشه سازه غرفه می باشد. تذکر:  

         DC  رتبه پيمانکار ساخت :

ملی ( مبنی بر رعايت کامل مجموعه مقررات 4، با توجه به تعهد پیمانکار ساخت شرکت مذکور ) پیوست شماره طرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که بصورت از پیش ساخته شده و آماده نصب و اجرا می گردد    

است در هنگام ساخت غرفه مذکور نیز نظارت کامل در خصوص رعايت  ساختمان ايران، ضوابط فنی و اصول ايمنی، دستورالعملهای  شرکت سهامی نمايشگاههای بین المللی ج.ا.ايران مورد تايید قرار گرفت. بديهی

 کامل اين قوانین و مقررات انجام خواهد پذيرفت.

  :                    مترغرفه تایيد شدهحداكثر ارتفاع 

 برگزار كننده : شركت نمانگرء و امضامهر      امضاء مسئول فنی مجری:                                                                      :مهر و امضاء مهندس پيمانکار غرفه ساز                           تاریخ:      
                                                                                                                                                 

 مدارک پیوست:

  در اندازه  100/1پالن اندازه گیری طرح با مقیاسA3  یاA4  (3                  )نسخه رنگی  گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرف خودساز تصویر 

  پرسپکتیو طرح در اندازه  یا  (3                                                        )نسخه رنگی                                                          بیمه نامه مسئولیت مدنی رعایت ارتفاع مجاز 

....................................................................................................................................................................................توضیحات:.....................................................................................................................

تاریخ :                    امضاء ناظرین غرفه آرایی                                                                      



 

ایيد طرح غرف خودسازفرم ت  

 (102)فرم شماره 
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  محترم مدیریت

 با سالم 

بین           نمایشگاههفدهمین در ........................................................................جهت حضور اين شرکت.........................................احتراماً خواهشمند است با توجه به نیاز 

...........قدرت .............فاز.......انشعاب برق.........................................................................به:........................ و يا محوطه .................در سالنمتالورژی ) ایران متافو( المللی 

 دستور مقتضی صادر فرمايید. اين شرکت متعهد می گردد موارد ذيل را انجام دهد:ی )ديماند(در خواست

با رعايت استانداردهای جاری کشور و داخلی شرکتهای ل انشعاب اصلی واگذاری شده فعالیت خود را تا محيکی مورد نیاز شرح کلیه تجهیزات الکتر .1

 ) از قبیل کابل، تابلوی برق و ...( د.نمايشگاهی تامین نماي

خود را به صورت مکتوب  ختیاراداره يا نماينده تام االمسئول و تحويل برق و مکانیک تاسیسات را پس از تحويل زمین به اداره کلیه فرم های مصوب  .2

 برچیدن غرف و پاکسازی عهده دار باشد.قبل از تحويل سالنها معرفی و کلیه موارد تحت قرار داد را تا مرحله 

پیمانکار ..............................کلیه مسئولیت ...................................نماينده تام االختیار شرکت......................................متعهد می گردم ضمن معرفی اينجانب .3

مورد تايید استانداردهای جاری کشور را  لوازمان(، مسئولیت های قانونی استفاده از رعايت ضوابط فنی، اصول ايمنی )مطابق مقررات ملی ساختمان اير

برق و تاسیسات  ادارهح را عهده دار می باشم، در غیر اين صورت اجرای صحی رعايت نموده و تمام مسئولیت مدنی، حقوقی و قانونی ناشی از عدم

 در عدم واگذاری انشعاب درخواستی برق مختار می باشد.مکانیک 

و بديهی است در صورت بروز نوسان و ايراد خسارت تذکر : کلیه متقاضیان انشعاب برق غرفه ملزم به استفاده از دستگاههای تثبیت ولتاژ برق می باشد 

 دستگاه ايشان، کلیه مسئولیتهای ناشی به عهده تحويل گیرنده انشعاب برق و مسئول غرفه می باشد.به 

با رعايت   220تک فاز  / 380.... انشعاب برق سه فاز اينجانب ............................................ مسئول غرفه ...........................مستقر در سالن .................... .4

ين شرکت قوانین ايمنی مطمئنی )ا ر ت( را به طور کامال صحیح و سالم از تکنسین مربوطه تحويل گرفته و متعهد می گردم مسئول برق تام االختیار ا

کتريکی تا روز آخر تا پايان نمايشگاه در غرفه حضور داشته و مسئولیت ناشی از عدم اجرای صحیح مقررات برق و همچنین نگهداری کلیه تجهیزات ال

 برچیدن  )کابل، کلید، مینیاتوری و ...( خود را عهده دار می باشم.

 

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

 آدرس/ تلفن ضروری:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مشاركت كننده  برق درخواستی و  تحویل گيرنده                                                                                    شركت راهبر                : نمایندهكنندهاقدام         

 




 

  

 بررسی و اقدام فرمايید. شرکت لطفاًمسئول اداره برق 

 دیر امور ساختمان و تاسيساتم                                                                                                                                                        
 عیفاز اداره برق به پیمانکار راهبر برق فشار ض

 براساس شرح فوق الذکر اقدام نمايید. لطفاً 

 سئول اداره برق نمایشگاهم                                                                                                                                                                     

 BM-wi-26-01 شماره سند: 

 تاریخ: 

 شماره:

:پیوست
 "فرم درخواست انشعاب برق"





 

 تعهد نامه

 هفدهمين نمایشگاه بين المللی متالورژی )ایران متافو( 

 

 

.............نماينده شرکت .........................غرفه ساز شرکت ........................... واقع در سالن ......اينجانب .............

در  ضمن ارائه نسخه مجوز ساخت و تصوير غرفه به مدير سالن ...... متعهد می گردم.............. غرفه .....

و به همراه وسايل غرفه کلیه اعضای اين شرکت با لباس فرم متحد الشکل ايام برپايی ساخت و ساز 

شامل    استند   درغرفه حضور يابند و همچنین در محل برپايی غرفه يکايمنی با آرم شرکت غرفه ساز 

در محل غرفه نصب و طرح غرفه در حال اجرا ) پرسپکتیو( درج مشخصات شرکت و اطالعات تماس 

ت در صورت عدم رعايت موارد فوق، ستاد برگزاری اين حق را خواهد داشت که نسبت گردد. بديهی اس

به جلوگیری از ادامه فعالیت غرفه سازی اقدام نمايند.



 نام و نام خانوادگی : 

 ءامضا

 تاریخ:

 

 

 



  2 تعهد نامه

 هفدهمين نمایشگاه بين المللی متالورژی )ایران متافو( 

 

با توجه به پوشیده شدن کامل سقف برخی از غرفه ها در داخل سالن های نمايشگاهی به آگاهی می رساند سیستم کشف و اعالم 

حريق دودی و شعله ای در سقف کلیه سالن های نمايشگاهی نصب شده است و با لحاظ مساحت تحت پوشش هر المان مطابق استاندارد 

NFPA72  دارای پوشش کامل سقف باشند تا در زمان آتش سوزی و ...، سیستم کشف و اعالم حريق  نباید، غرفه های نمايشگاهی

توانايی تشخیص شعله و دود را در زمان مناسب داشته باشد، لذا مقتضی است در زمان ساخت غرفه ها با رعايت موارد ذيل نسبت به 

که اعالم حريق سالن متصل گردند الزم به توضیح است در نصب دتکتور دودی اقدام و با کابل مخصوص مقاوم در مقابل حريق به شب

ريال جريمه اعمال می گردد و گريد غرفه سازی متخلف  000,000,10صورت عدم رعايت هر يک از موارد فوق غرفه های متخلف مبلغ 

 نیز کاهش می يابد.

ن بصورت کامل پوشیده شده باشد نصب يک عدد در هر فضای بسته از جمله انباری غرفه ها و يا هر اتاقی به هر ابعادی که سقف آ -1

 متر مربع باشد بايد دو عدد دتکتور دودی نصب گردد( 81دتکتور دودی الزامی می باشد ) در صورتیکه مساحت اتاق دارای سقف بیش از 

طفاء حريق پودری از زمان غرفه سازی تا زمان جمع آوری غرفه بايد در داخل هر غرفه خودساز در قسمت انباری يک عدد کپسول ا -2

متری و قابل ديد نصب گردد و طرز استفاده از آن نیز به پرسنل داخل غرفه آموزش داده  1.5کیلو گرمی و دارای کارت شارژ در ارتفاع  3

 شود.

معاونت محترم فنی و مهندسی و 01/07/96مورخ 14002/51/96همچنین متعهد می گردم رعايت دقیق مفاد بخش نامه شماره -3

 گردم پس از تايید ستاد برگزاری به اراده تاسیسات برق و مکانیک با مدارك مربوطه مراجعه نمايم.متعهد می 

آن میشوم، بديهی است در  اينجانب .............................. نماينده شرکت ......................... کلیه موارد فوق را مطالعه نموده و متعهد به انجام

ارد فوق، ستاد برگزاری اين حق را خواهد داشت که نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت غرفه سازی اقدام نمايند.صورت عدم رعايت مو

 نام و نام خانوادگی :

 امضاء

 تاريخ:

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 







F5- كاركنان، غرفه یفرم خوداظهارشگاهیدر نما نيداران و شاغل

 


 یعنوان شغل یبه شماره............................ شاغل در .......................... دارا یکد مل ی.................................. دارا نجانبيا

مينمای...................... اظهار م



 نفس      تنگی□    گلودرد□     درد بدن□و ضعف      یرا نداشتهام: احساس خستگ ريعالئم ز ریروز اخدر سه

نهیدر قفسه س ینیاحساس سنگ اي درد □      تب□    لرز□    سرفه□

 □نموده است  19ديکوو یمشکوك/ محتمل/ قطع ماریاز افراد خانواده ب یفرد ممستقی مراقبت -

 □ام را نداشته ریاخدر دو هفته  19 ديبا فرد مبتال به کوو -متر(  2از  ر)فاصله کمت کيسابقه تماس نزد -

 □در وسیله نقلیه مشترك  19ديبا فرد مبتال به کوو یگونه تماس شغلهر -

 □ثبت کرده ام  salamat.gov.irاطالعات سالمت و عالئم تنفسی خود را در سامانه  -

فوق، مراتب را به  یدرصورت بروز هرگونه عالئم تنفس مينمای...................... تعهد می..................  به کد مل نجانبيا

 salamat.gov.irمجددا در سامانه  کنمیم یگواه زیاز طرف کارفرما، اطالع دهم و  ن شدهی معرف ندهيکارفرما/ نما

از پاسخ  یهرگونه عواقب ناش ام و دقت و صداقت ثبت نموده ،یاریپرسشها را با هوش هیو پاسخ کل ميثبت نام نما

باشدیم نجانبيعهده ا نادرست و خالف واقع، به



امضا                                                       خیتار                                 یو نام خانوادگ نام

 

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



F4- تعهدنامهمشاركت 

  2020متالورژی  نمایشگاهدرمشاركتمحترممتقاضيانویژه

استالزامینمایشگاهحضور دربرایمحترممتقاضیانتوسطزیرمواردپذیرشومطالعه

فرمائیدارسال 30/08/1399تاریختاحداکثرفرمنمودنامضاءومهرازپس لطفاً

 باشدمیفرماینشدهامضاءومهرنسخهارسالبهمنوطجانمائیانجام
گرددمیمتعهدراآنهاکاملرعايتوپذيرفتهنمايشگاههاسهامیشرکتوبهداشتوزارتبهداشتیهایپروتکلمفادکلیهبطورکاملمشارکتمتقاضی. 1

 محترم کلیه امور اجرايی به صورت آنالين و غیر حضوری انجام می شود . کنندگانمشارکتبويژهعمومی،بهداشتوسالمتحفظ. جهت2

گرددارائهبرگزاریستادبهالکترونیک و پنل کاربری در سامانه پستطريقازبايدو مکاتباتمداركکلیهنیازصورتدر. 3

گرددواريزبرگزاریستادتوسطشده به تفکیک نوع هزينه ها اعالمحسابشمارهبهوسازیغرفهضمانتغرفه،اجارههزينهقبیلازهاپرداخت. کلیه4

از نمايشگاه ويژه متخصصین می باشد . بازديدنمايشگاههاسهامیشرکتدستورالعمل ستاد کرونا واساس. بر5

باشدمیکنندهمشارکتخودبعهدهغرفههربازديدکنندگانومستقرپرسنلوکنندهضدعفونیموادشیلد،ماسک،. تهیه6

باشدمیممنوععمومیسالمترعايتبدلیلبازديدکنندگانازپذيرائیوبندیبستهفاقدغذائیمحصوالتهرگونه. ارائه7

جاری،قوانینتغییرواگیردار،هایبیماریشیوعسوزی،آتشطوفان،سیل،زلزله،مانندماژورفورسنشدهبینیپیشوقايعهرگونهبروزصورت. در8

يا لغوبهمنجروبودهخارجکنندهبرگزاراختیارحیطهازکهديگربینیپیشقابلغیرمواردوحوادثهرگونهياوکشوررسمیمراجعونهادهادستورالملهای

شرکت بهمابقیوکسرنمايشگاهیشدهپرداختهایهزينهبابتپرداختیوجوهاز%50نمايشگاهبرگزاریازقبليکماهتاگرددنمايشگاهمکانوزمانتغییر

باشدمیبرگشتقابلکنندگان

به حد نصاب  کنندگانشرکتتعدادنرسیدنجملهازهردلیلبهنمایشگاهبرگزاریزمانافتادنتعویقبهیابرگزاریعدمدرصورت1تبصره

ت ها و عواقب مادی دستورالعمل های وزارت بهداشت، ستاد ملی مبارزه با کرونا يا ساير نهادها و مراجع رسمی کشور و هر گونه حوادث غیر مترقبه کلیه مسئولی

ه خود مشارکت کننده خواهد بود و برگزار کننده و و معنوی و هزينه های ناشی از قبیل انجام غرفه سازی، تبلیغات، امور چاپی، تشريفات، امور پرسنلی ... به عهد

شرکت سهامی نمايشگاهها هیچگونه مسئولیت قانونی ، مادی و معنوی در اين خصوص نخواهند داشت
غرف سازیغرفهپیمانکارانقبالدرتعهدیومسئولیتنوعهیچنمايشگاههاسهامیشرکتوکنندهبرگزار1  تبصرهمواردبروزدرصورت2تبصره

باشندنمیايشانپاسخگویعنوانهیچه بونداردکنندهمشارکتمنتخبو اشخاص ثالث پیمانکارانسايروخودساز

 تصادفاتواتفاق،حادثههرگونهواگیردار،هایبیماریقبیل)ازنمايشگاهدرمشارکتازناشیحوادثبروزازناشیهایمسئولیتوقانونیعواقب. کلیه9

اجرائی عملیاتهنگامهمچنینوبرگزاریحیندرنمايشگاهی،مجموعهبهورودهنگامو...( ازخودپرسنلواجرائینیروهایوکارگرانبرایکهاحتمالی

هیچگونه خصوصايندرنمايشگاههاسهامیشرکتوبرگزارکنندهواستکنندهمشارکتخودعهدهبهتخريبوآوریجمعوغرفهنصبوساخت

داشتنخواهندمسئولیتی

مواردکلیهسمتباشرکتقانونیاالختیارتامنمايندهاينجانب

پروتکلبهداشتیهايوزارتبهداشتوشرکتسهامیاهها،نمايشگاينتعهد،نامهفرمتعهد6تعهدمحاسبههزينههایارزیريالیويژه(شرکت کنندگان

قوانین و مقررات کلی را به دقت مطالعه نموده ام و مهر و امضاء اين فرم به  -8و فرم  امنیتیوحفاظتیاموراجرائیالعملدستور7-تعهدفرم(وريالی

کلیه مفاد پروتکل های بهداشتی و اين تعهد نامه ها از سوی اين شرکت می باشد.منزله پذيرش کامل و رعايت 

 

 

 

 

نام و امضاء و مهر شركت تاریخ  



 

اقدامات / فعاليت حوزه/ بخش

غرفه ساز به منظور ممانعت از ورود افراد متفرقه به داخل  یجهت عوامل شرکت ها يیصدور کارت شناسا

شگاهينما یقبل از برگزار اميسالن در ا  

 غرفه سازی 

 

و دستکش لدیعوامل و کارکنان غرفه ساز به استفاده از ماسک و ش هیالزام کل  

در غرفه خودساز یشگاهياستفاده از موکت در کف غرفه نما تیممنوع  

خود به  یدر محل کارگاه ها یزیساخت غرفه و رنگ آم اتیعمل هیکل یغرفه ساز به اجرا یالزام شرکت ها

رديصورت پذ شگاهياسمبل با حداقل کارکنان در نما اتیکه صرفاً عمل ینحو  

یفاصله اجتماع تيدر داخل سالن به منظور رعا دکنندگانيعبور بازد یعرض راهرو ها شيافزا  

ساخت طبقه دوم غرفه تیساخت و ساز با ممنوع یها تیکاهش تراکم و حجم فعال  

غرفه ینقشه سالن و طراح یو مذاکره با غرفه داران در طراح ديدر بازد یفاصله اجتماع تيرعا  

با هدف کاهش زمان و  ژهيمدل آر مدوالر و مایساخته ماکس شیپ یغرفه ساز ستمیس یریتوسعه به کارگ

یتيحما یمشوق ها قيتعداد عوامل ساخت غرفه از طر  

غرف یاطالع رسان یدر کانتر ها (شهیش و  طلق) یمحافظت یاستفاده از پوشش ها  

 نيشود و کمتر یریکه از ازدحام جلوگ یبه نحو یشينما یغرفه و محل استقرار کاالها ینظارت بر طراح

گردد جاديتداخل در ورود و خروج به غرفه ا  

غرفه یدر طراح یعموم يیرايپذ ستگاهيا جاديا تیممنوع  

ساخت و ساز اميدر ا یشگاهينما یسالن ها هيتهو یها ستمیس هیروشن نگه داشتن کل  

تعداد عوامل ساخت و ساز ليبه منظور تعد یشگاهيساعات ساخت و ساز غرفه نما شيافزا  

غرفه و نظارت در اجرا یدر طراح یفاصله اجتماع تيرعا  

یکیو الکترون یمجاز یغاتیتبل یاستفاده از ابزارها  

متر از راهرو به منظور  کيبا فاصله حداقل  یرساناطالع یکانترها يیو جانما یالزام غرفه سازان به طراح

یو فرع یاصل یدر راهرو ها دکنندگانيبازد ریهرگونه توقف در مس جاديممانعت از ا  



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

میزان جریمه  شرح موضوع ردیف 

و خسارت 

 %9)ریال(+

 0001802 هرگونه جوشکاری به سازه های داخل سالن و سازه های محوطه به ازای هر خال جوش 1

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

 0003604 مربعتخريب آسفالت و يا بتن با هر ضخامت در کف سالن و محوطه باز به ازای هر متر  3

 0002703 تخريب ديوار و سکو در داخل سالن و نیز محوطه باز به ازای هر متر مربع 4

 0002703 تخريب جداول بتنی، در پوش بتنی و سنگی در محوطه به ازای هر متر مربع 5

 0003604 تخريب نمای سنگی، بتنی، کامپوزيت و ... سالنهای نمايشگاهی به ازای هر متر مربع 6

 0007252 نصب هر گونه پرده تبلیغاتی از پشت بام سالن به ازای هر قطعه 7

آويزان نمودن هر گونه پرده تبلیغاتی و هر نوع شی از سازه های نمايشگاهی بدون اخذ مجوز از اداره  8

 ساختمان بازای هر عدد

0002703 

نمايشگاهی اعم از ستون، ديوار، کف، درب و پنجره و رنگ آمیزی روی آسفالت، بتن و نیز سای فضاهای   9

 ...به ازای هر متر مربع

0008153 

چسباندن هرگونه کاغذ تبلیغاتی، موکت و ... به فضاهای نمايشگاهی اعم از ستون، ديوار، کف، درب و  10

 پنجره و ... به ازای هر متر مربع

0001802 

 0001802 ازای هر متر مربعشکستن شیشه ساده با هر ضخامت به  11

 0007252 شکستن شیشه رنگی، رفلکس، سکوريت و خم به هر ضخامت به ازای هر متر مربع 12

 0001802 عدم جمع آوری باکس های چوبی احداثی دور ستونها به ازای هر متر مربع 13

محوطه نمايشگاهی اعم از تخريب يا صدمه رساندن به نرده، دريچه، درپوشهای موجود در سالنها و  14

 بتنی، فلزی، چدنی و ... به ازای هر قطعه

0003604 

حداقل آسیب  آسیب به درب ورودی سالنهای نمايشگاهی بنا به تشخیص اداره ساختمان 15

0004000 

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

 
محترم در صورت عدم رعايت موارد فوق الذکر در طول ساخت و ساز، تا هنگام تخلیه،  غرفه سازان و مشارکت کنندگان

 ، از سپرده غرفه ساز و يا غرفه دار کسر میگردد.3مبلغ خسارت و تخلف مندرج در جدول شماره 



 مهر و امضای پیمانکار غرفه ساز                                       مهر و امضای مشارکت کننده



 جدول خسارات تخلف از مقررات غرفه آرایی

کد 

 خسارت

میزان خسارت  موضوع خسارت

مشارکت کننده 

 %9+)ریال(

 00090010 عدم ارائه نقشه نهايی سالنهای تحت پوشش و فضای باز در زمان مقرر 001

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

 00090010 عدم استفاده و بکارگیری از مسئول فنی واجد شرايط 003

 0006351 طول ديواره غیرمجازسانتیمتر به ازاء هر  90حداکثر سانتیمتر تا  11از افزايش ارتفاع نسبت به ارتفاع مجاز تعريف شده در هر سالن  102

 0008153 به ازاء هر دريچهو ...( VIP -اتاق کنفرانس -آبدارخانه -غیر قابل رويت بودن داخل فضاهای بسته )انبار 201

 000763 استفاده از مصالح ساختمانی غیر مجاز در کف يا ديوارههای غرف به ازاء هر متر مربع ) متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گرديد( 301

 0008153 دستگاههای غیر مجاز به ازاء هر دستگاهورود و استفاده از  401

 0003081 پوشاندن سقف غرف در طبقه دوم به هر شکل و با هرگونه مصالح به ازاء هر متر مربع ) متراژ کل طبقه دوم محاسبه خواهد گرديد( 501

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

 0003081 مسدود کردن مسیر کانالهای تهويه و تاسیسات ) به هر شکل و نحوه ( به ازاء هر متر طول  602

 0007252 تجاوز به حريم راهروها ) شامل کف غرفه، ديواره های جانبی و پیشانی ( به ازاء هر متر طول 603

) شامل عدم رنگ آمیزی متناسب با غرفه مجاور يا عدم زيبا سازی ديواره های جانبی مشرف به غرف هم جوار و يا راهروها به ازاء هر متر طول  701

 عدم نصب بنر با رنگ مناسب به نحوی که موجب عدم زيبايی گردد(

0003081 

 000545 ناظرين ذيصالح به ازاء هر متر مربع ) متراژکل غرفه محاسبه خواهد گرديد(عدم تطابق نقشه اجرا شده غرفه با نقشه تايید شده توسط  801

 000545 انجام ساخت و ساز غرف بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی تعیین شده به ازاء هر متر مربع ) متراژکل غرفه محاسبه خواهد گرديد( 901

 0002703 ساختمان به ازاء هر متر طول عدم ايستايی غرفه بدلیل عدم رعايت مقررات ملی 902

 0005406 مبادرت به ساخت و ساز در زمان برگزاری نمايشگاه ) به تشخیص ناظرين غرفه آرايی ( 903

 

3جدول شماره  

جمع آوری  : در شرايطی که هر يک از موارد تخلف از مقررات غرفه آرايی موجب اختالل در ايمنی غرف گردد عالوه به الزام مجری برگزاری نمايشگاه به1تبصره 

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

خ گويی سمسئولیت مهندسین ناظر پیمانکار ساخت و يا کارشناس فنی مجری نمايشگاه نبوده و مسئولیت عواقب امر و پا نافی: تمامی جرايم جدول فوق، 2تبصره 

 در مراجع ذيصالح قانونی بر عهده مجری نمايشگاه خواهد بود.

 هد گذاشت.ه تاثیر منفی خواا: در صورت وقوع هر يک از تخلفات فوق، موارد در ارزيابی عملکرد مجری نمايشگ3تبصره 

ه : کلیه جرايم جدول فوق به حساب بدهکاری مجری نمايشگاه منظور خواهد شد و مجری مجاز است صرفا جرايم مربوط به ستون خسارت مشارکت کنند4تبصره

 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 





 

موضوع خسارتردیف
 VATجریمه +ميزان 

)ریال(

 545000 وات( به ازای هر عدد 100وات( المپهای رشته ای ) 23جريمه و خسارت بابت عدم جايگزينی کم مصرف )  1

2 وات به ازای هر دستگاه 1000و  500 پر مصرف مانند بابت استفاده از پرژکتورجريمه و خسارت 5450000 

3( به ازای هر دستگاه خیاری و کهنه زياد ) عمر جريمه و خسارت بابت بکارگیری المپ و چراغهای با طول545000

4 به ازای هر دستگاه وات 150 جريمه و خسارت بابت استفاده از چراغهای با المپ متال هالید باالتر از 3270000 

5 جريمه و خسارت بابت تخريب درب تابلوهای برق ديواری به ازای هر ضلع3270000 

6جريمه و خسارت بابت تخريب درب تابلوهای برق ايستاده به ازای هر ضلع4360000 

7 هر قطعه به ازای ه های نمايشگاهی بدون مجوز اداره برقزلوازم مصرفی از ساجريمه و خسارت بابت آويزان نمودن هرگونه کابل، سیم و ديگر 2180000 

8جريمه و خسارت بابت رنگ آمیزی فضاهای تاسیسات الکتريکی2725000 

 2725000 جريمه و خسارت بابت انشعاب غیر اصولی از کف خوابهای برق و محل های انشعاب برق در کف سالنها به ازای هر مورد 9

10عايق بین چراغ و تابلو غرفه با سازه های غرفه به ازای هر مورد و استفاده جريمه و خسارت بابت عدم وجود 3815000 

 4360000 جريمه و خسارت بابت عدم استفاده از کابل استاندارد برای برق اصلی غرفه و دستگاههای با مصرف باال هر مورد 11

12 به ازای هر مورد تخلف پیش ساخته غرفه 4بابت استفاده از بهره گیری انشعاب کابل مشترك جهت برق رسانی بیش از جريمه و خسارت 5450000 

مصرف کننده از يک خط 8جريمه و خسارت بابت استفاده از چراغ و نقاط روشنايی بیش از  13  3270000 

 4360000 جريمه و خسارت بابت بهره گیری از خطوط و انشعاب مشترك روشنايی و برق ) ريسه مشترك( به ازای هر غرفه  14

 4360000جريمه و خسارت بابت استفاده از نوار چسب و انشعاب غیر اصولی به ازای هر غرفه 15

16 
) سیستم ارت کیلیدهای حفاظتی  تابلو مینیاتوری خروجی در گرفتگیجريمه عدم تامین امنیت و حفاظت الکتريکی و جلوگیری از برق 

غرفه هر انشعابمناسب( ) حفاظت جان، اتوماتیک، مینیاتوری ...( به ازای 
4360000 

 2180000 هر غرفه و انشعاب به ازای هر سر خط ورودی ( درRCCBجريمه عدم استفاده از کلید حفاظت جان ) 17

 2725000 انشعاب وصل شده و عدم دسترسی به تابلو مینیاتوری غرفهپوشش محل  18

 2725000 متر يا يعنوان تغذيه اصلی تابلو مینیاتوری 5/1استفاده از سیم سفید در طول بیش از  19

می گرددمیزان خسارت بر اساس قیمت روز کارشناسی محاسبه و دريافت خسارت وارده ناشی به تجهیزات برق فشار ضعیف 20 

میزان خسارت بر اساس قیمت روز کارشناسی محاسبه و دريافت می گردخسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم کشف و اعالم حريق  21

میزان خسارت بر اساس قیمت روز کارشناسی محاسبه و دريافت می گردخسارت وارده ناشی به تجهیزات آسانسور و پله برقی 22

میزان خسارت بر اساس قیمت روز کارشناسی محاسبه و دريافت می گردناشی به تجهیزات سیستم صوتخسارت وارده  23

میزان خسارت بر اساس قیمت روز کارشناسی محاسبه و دريافت می گرد عدم نصب دتکتور دود در فضايی که سقف آن به طور کامل پوشیده باشد. 24

میزان خسارت بر اساس قیمت روز کارشناسی محاسبه و دريافت می گرد کیلو گرمی 3عدم نصب کپسول اطفاء حريق  25

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

 تذکر :

داره تا نسبت 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

میگردد.به برق و مکانیک کارشناسی محاسبه و دریافت 

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

 از سپرده غرفه ساز و یا غرفه دار کسر می گردد. 3شماره 

 غرفه ساز                                                                        مهر و امضای مشارک کننده مهر و امضای پیمانکار                                         


