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  قوانین و مقررات غرفه سازي

  مشارکت کننده موظف است کلیه قوانین و مقررات غرفه سازي را به اطالع پیمانکار غرفه سازي برساند.

  هاي خودساز یا بدون تجهیزات)(غرفهاین سند براي مشارکت کنندگانی تنظیم شده که قصد غرفه سازي دارند. 

  

اونت فنی هاي معبا توجه به دستورالعملمتقاضی رسیده است امکان پذیر است. اخذ مجوز غرفه سازي فقط با ارائه مدارك مورد نیاز که به اطالع  .1

 رأساً نمی تواند اقدام به غرفه سازي نماید و هاي گذشته)(بر خالف سال مشارکت کننده ،ج.ا.ابین المللی  ینمایشگاه سهامی شرکتو مهندسی 

گزار کننده به لذا بر هاي بین المللی (داراي گرید) امکان پذیر استپیمانکاران مورد تأیید شرکت سهامی نمایشگاه فقط توسطغرفه سازي الزاماً 

 .تواند خالف این موضوع رفتار کندهیچ عنوان نمی

. نندکستاد برگزاري براي تأیید سیستم برق رسانی و اعالم حریق به اداره تأسیسات نمایشگاه بین الملی مراجعه پس از اخذ مجوز از باید غرفه سازان  .2

 ، ساختمان فنی، ط همکف)تهران (آدرس: نمایشگاه بین المللی

ا هطبق قوانین مربوط با آنپیمانکاران غرفه سازي داراي گرید نمایشگاهی حق واگذاري گرید خود به سایرین را ندارند و در صورت مشاهده  .3

 .(ابطال گرید) برخورد خواهد شد

توانند به صورت همزمان در نمایشگاه اجرا کنند به شرح زیر است. لذا میپیمانکاران غرفه سازي بر اساس گرید حداکثر تعداد غرف و متراژي که  .4

 مطمئن شود. ي خوداز به موقع آماده بودن غرفههاي در حال ساخت پیمانکار خود مطلع باشد تا الزم است تا مشارکت کننده از تعداد غرفه

ف
ردی

  

  حداکثر متراژ و تعداد غرف توسط پیمانکار
  گرید پیمانکار

  سقف متراژ(مترمربع)  تعداد

1  7  2000  A 

2  5  1200  B 

3  4  600  C 

4  3  200  D  

5  2  100   E 

 

رعایت برنامه زمانبدي براي اخذ مجوز غرفه سازي که توسط ستاد برگزاري به اطالع متقاضیان خواهد رسید الزامی است. در صورت عدم رعایت  .5

 ادر نخواهد شد.از طرف متقاضی، مجوز غرفه سازي به هیچ عنوان ص برنامه زمانبندي

ساب به ح "ضمانت حسن انجام کار"متقاضی غرفه سازي باید طبق جدول زیر مبالغی را به عنون ضمانت عدم خسارت غرفه سازي تحت عنوان  .6

غرفه ساز مانکاران برگزار کننده با پی چرا که این مبلغ باید توسط مشارکت کننده به حساب برگزار کننده واریز شود .کندبرگزار کننده پرداخت 

اهده و قابل قابل مشصادر شده در پنل مشارکت کنندگان  در پیش فاکتور پس از اعالم جانمایی طبق جدول زیر طرف حساب نخواهد بود. این مبلغ

نزد ماه پس از پایان نمایشگاه و اعالم خسارات و کسر جرایم (در صورت وجود)  1تا  حداقل مذکور . مبلغپرداخت به صورت اینترنتی است

ده است ي مشارکت کنند شد. بنابراین بر عهدهمسترد خواهبر اساس روندي که به اطالع متقاضی خواهد رسید برگزارکننده خواهد ماند و سپس 

 که از پیمانکار غرفه ساز خود تضامین الزم را اخذ کند.

ر
ف

دی
  

  مساحت غرفه (مترمربع)
  مبلغ حسن انجام کار (ریال)

  +)10تا (  از

1  24  50  15،000،000  

2  51  100  30،000،000  

3  101  200  50،000،000  

  60،000،000  201 ≥مساحت   201  4
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ت تا با کنند الزم اسپیمانکاران غرفه سازي که براي مشارکت کنندگان خارجی (به صورت مستقیم از خارج از کشور) اقدام به غرفه سازي می .7

، اطالعات پنل کاربري مشارکت کننده را دریافت و پس از ورود به (معرفی نامه رسمی از مشارکت کننده) مراجعه به ستاد برگزاري و ارائه اسناد

 پنل به صورت اینترنتی ضمانت حسن انجام کار را پرداخت کنند.

ه را لحاظ کنندکه طرف باز) باید در طراحی خود این مسئل 4ها باز است یا به صورت جزیره هستند (طرف آن 3طرف یا  2غرف خودسازي که  .8

درصد طول ضلع مشرف به راهرو باشد.  50تواند تا شود، طول این دیوار حداکثر میاگر براي اضالع مشرف به راهروها دیواري در نظر گرفته می

متر از دیوارها، یک متر ک سانتیمتر به داخل غرفه عقب نشینی کنند. حداکثر ارتفاع مجاز براي این 50همچنین این دیوارها براي زیباسازي به اندازه 

 سازي است. حداکثر ارتفاع مجاز غرفه

 دیوارهاي مشمول بند باال باید توسط یک سطح چوبی صاف به رنگ سفید یا پوشش مناسب در حد درجه یک پوشانده شوند. .9

نقشه جانمایی الزامی دقیقاً منطبق با محل مشخص شده در  ارزي در غرفه رعایت ابعادبخش اجراي ریالی براي -ارزي یا ارزي غرفدر طراحی  .10

بخش ارزي در نظر است، قبل از هر اقدامی باید با واحد فنی برگزار کننده هماهنگ شود.  یا تغییر ابعاد براي است و در صورتی که قصد جابجایی

شود و در صورتی که مساحت آن ر در نظر گرفته میمت 3مترمربع است  48(حداقل عمق براي بخش ارزي در صورتی که مساحت آن کمتر از 

 متر در نظر گرفته خواهد شد.) 4 حداقل عمق مترمربع باشد 48بیشتر از 

ریالی بخش ارزي و ریالی باید به طور کامل از یکدیگر تفکیک شوند و در طراحی طوري عمل شود که معبر عبوري بین این -هاي ارزيدر غرفه .11

اشته باشد. همچنین تبلیغات نصب شده در بخش ارزي در بخش ریالی غرفه قابل مشاهده نباشند. توجه شود که وي آي دو بخش در غرفه وجود ند

 پی هر بخش باید به طور کامالً مستقل و مجزا در نظر گرفته شود.

د به گونه طراحی شوند که پس از اجرا هایی که نزدیک درهاي ورود و خروج اصلی یا درهاي اضطراري یا پله هاي فرار جانمایی شده اند بایغرفه .12

 ها صادر نخواهد شد.این درها را ماسک نکنند در غیر این صورت مجوز غرفه سازي براي این غرفه

هاي هوا یا تأسیسات و مواردي از این پس از اخذ مجوز غرفه سازي و در هنگام اجرا و ساخت غرفه، بخشی از غرفه مقابل دریچهدر صورتی که  .13

 که جلوي دریچه یا تأسیسات را گرفته است. کند هایی از سازهبه تخریب بخشاقدام دست قرار گیرد، مشارکت کننده باید 

 .را دارا باشند گواهینامه معتبربوده و باید (بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژي) HSEEغرفه سازان ملزم به رعایت قوانین  .14

 هاي کم مصرف استفاده شود.براي نورپردازي غرفه، فقط از المپ .15

طبقه دوم غرفه در درصد از غرفه خود را براي ایجاد طبقه دوم اختصاص دهد (اصطالحاً نیم طبقه)  50معادل حداکثر تواند مشارکت کننده می .16

 صورت ایجاد باید بدون سقف و سرباز باشد.

غرفه سازان موظفند کارکنان و کارگران خود را در روزهاي انجام  غرفه سازي بر عهده پیمانکار غرفه ساز است.اي براي پرسنل هر نوع پوشش بیمه .17

 کار تحت پوشش بیمه درآورند و مسئولیت هر گونه اتفاقی در فرآیند ساخت، تخریب و جمع آوري متوجه پیمانکار غرفه ساز است. 

شوند ته میهایی که براي کف سازي در نظر گرفها و پروفیلکف سازي حداقلی بوده و باید زیر ستون، ملزم به مستقرندهایی که در فضاي باز غرفه .18

ارد نشود. در بی وگیرند صفحه گذاري کنند تا به سطح آسفالت محوطه نمایشگاه آسیهاي نمایشگاهی که روي آسفالت قرار مییا سایر المان

سازي مشارکت کننده را بگیرد یا در صورت اجازه ادامه کار، خرابی ست جلوي فعالیت غرفهبرگزارکننده مجاز ا ،صورت عدم اجراي کف سازي

به محوطه  یا جریمه ناشی از خسارت ي دیگري)و خسارات ناشی از مرطوب شدن تجهیزات غرفه (به دلیل بارندگی یا آبیاري فضاي سبز یا هر مسئله

 گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.بر عهده مشارکت کننده خواهد بود و هیچ  نمایشگاه

هاي موجود در فضاي باز بدون تجهیزات بوده و مشارکت کننده باید خود نسبت به تجهیز (تهیه لوازم و یا اسپیس فریم) و یا غرفه سازي ي غرفههمه .19

ر فضاي باز د هاارتفاع پیشانی نویسی غرفهها نیازمند اخذ مجوز غرفه سازي است. حداکثر . بدیهی است برپایی این غرفهکنندبراي آن ها اقدام 
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متر است که در صورت عدم رعایت موضوع، مشارکت کننده جریمه خواهد شد. (فقط درج نام و لوگوي مشارکت کننده در پیشانی  1نمایشگاهی 

 باشد.)نویسی غرفه مجاز می

 موارد زیر در فرآیند غرفه سازي ممنوع است.استفاده از  .20

 ه مصالح ساختمانی نظیر گچ، سیمان، ماسه، شن، پوکه، سنگ ریزه، خاك، آسفالت، تیغه گچی، بلوك و استفاده از هر گون

 ها.مشابه آن

  آمپر)، پمپ باد(باالتر از  50هاي جوش (باالتر از هاي برش، دستگاهدستگاه –دیسکی و چند کاره اره برقیِ ماشین آالتی نظیر

 لیتر) و پیستوله رنگ پاشی. 20

  خام به هر شکل.آهن االت 

 هاي مصنوعی دو رویه که پاك کردنشان مشکل است براي چسباندن هاي نامرغوب حاوي مواد شیمیایی، اسفنجاستفاده از فرش

ویه اي دو رهاي پارچهتوان کف غرفه پهن کرد و فقط نوار چسببه کف غرفه (زمین) ممنوع است. (تنها موکت مناسب را می

 را به زمین چسباند)

 مواد قابل انفجار و احتراق و مواد رادیو هاي سمیبه خصوص رنگ ، گاز قابل احتراق، موادسمیراي پخت و پز و ...)(بآتش ،

 اکتیو.

 ي غیر استاندارد براي برق رسانی.خطوط روشنایی ریسه 

 مجاز است.)ولت  12هاي کم مصرف، ال اي دي یا هالوژن هاي گازي، مدادي، رشته اي (فقط المپاستفاده از المپ 

 ها استفاده از سیم بدون روکش، عایق نامناسب و بست ها، پریزها و برق اصلی.استفاده از سیم سفید در برق رسانی به روشنایی

 استفاده از نوارچسب برق در نقاط و محل انشعابات.  .و اتصاالت غیر استاندارد

  استفاده ازUPS در صورت نیاز به استفاده از جریان الکتریکی به صورت  ... . هاي الکتریکی وبراي فعال نگاه داشتن دستگاه)

ها، موضوع باید به صورت مکتوب به برگزار کننده ابالغ شود تا در صورت امکان شبانه روزي براي تجهیزات یا دستگاه

 د.)نمجوزهاي الزم اخذ شو

 سقف طراحی شده است. بادر صورتی که غرفه  .21

  بماندبه صورت مشبک یا راه راه باز  بایدغرفه درصد از سقف  40حداقل. 

  درصد باشد باید سنسورهاي حسگر و چشمی  60در صورتی که حالت باال رعایت نشده باشد و میزان پوشش سقف بیش از

به طور کلی براي هر فضاي  مترمربع یک عدد خواهد بود. 60استفاده شود. تعداد این حسگرها به ازاء هر (دتکتور) اعالم حریق 

 سته اي مانند انباري غرفه که سقف آن پوشیده شده باشد باید دتکتور نصب کرد.ب

هاي متحدالشکل با آرم شرکت غرفه سازي همراه با وسایل ایمنی غرفه سازان موظفند کارکنان و کارگران خود را در روزهاي انجام کار با لباس .22

 تجهیز نمایند.

 در زمان فعالیت غرفه سازي و در زمان تخریب و تخلیه غرفه همراه داشته باشند. غرفه سازان موظفند حداقل یک کپسول آتش نشانی .23

غرفه سازان موظفند در محل غرفه و در تمام طول مدت ساخت و ساز غرفه استندي را قرار دهند که روي آن تصویر گواهینامه شرکت غرفه ساز،  .24

 نام مشارکت کننده در نمایشگاه (طرف قرارداد) و نقشه در حال اجرا (پرسپکتیو) چاپ شده باشد. 

ممنوع است. استفاده از وسایل ایمنی الزم در هنگام عملیات  هاي بهداشتیو سرویس هامجاورت سالنشستشوي ابزار و وسایل نقاشی در داخل یا  .25

 رنگ آمیزي ضروري است.

 در صورتی که قرار است در غرفه از شیشه استفاده شود، رعایت موارد زیر الزامی است. .26

  تما باید از شیشه سکوریت (ایمنی) استفاده کرد.سانتیمتر است، ح 70در صورتی که حداقل طول یکی از اضالع شیشه بیشتر از 
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 میلیمتر  8گیرند باید سکوریت با ضخامت هاي که براي نما یا جداکننده فضاهاي داخلی غرفه مورد استفاده قرار میتمام شیشه

 باشند.

  میلیمتر استفاده  10منی) سانتیمتر است، باید از شیشه سکوریت (ای 220در صورتی که حداقل طول یکی از اضالع شیشه بیشتر از

 کرد.

 .اتصال شیشه به بدنه غرفه باید محکم و قابل اطمینان باشد 

 هاي پلی کربنات) به جاي شیشه بهتر است.استفاده از پلکسی گلس (ورق 

به کلی ممنوع  ت و ایمنی بیشترهر نوع اتصال و یا تکیه سازه به ابنیه نمایشگاهی اعم از فضاي باز یا داخل سالن به منظور تأمین پایداري و یا امنی .27

 است و سازه هاي نمایشگاهی باید به طور مستقل خود ایستا، پایدار و ایمن باشند.

 هر نوع اتصال از نوع جوش، پرچ، پیچ و پین و ... به ابنیه نمایشگاه ممنوع است. .28

ستون و سقف و دیوار، دریچه کانال ،کف و درپوش سیمانی، هاي نمایشگاهی اعم از در و پنجره، تخریب و رنگ آمیزي و یا سوراخ نمودن المان .29

 دال بتنی، سکو، کف بتنی، آسفالت و جداول کنار خیابان و ... ممنوع است.

 )، بام (ازنآویزان نمودن هر نوع پرده و پوستر تبلیغاتی و یا هر المان دیگري به خرپا، تیرها یا سقف سالن و نصب به دیوار (داخل یا بیرون از سال .30

 ها ممنوع است.داخل یا خارج) و سکوي بیرون سالن

 ها بدون اخذ مجوز و با هر منظوري اعم از نصب بالون و آنتن و ... ممنوع است.تردد در بام سالن .31

 هاي دیگر محیطی مستوجب پرداخت خسارت خواهد بود.شکستن شیشه و المان .32

 هاي تولید شده از کار پس از اتمام عملیات الزامی است.بالهها و زها، نخالهجمع آوري و خروج تمام مصالح و مازاد آن .33

 ها، وسایل و تجهیزات داخل آن اعم از دیوار، ستون، تابلوي برق و ... ممنوع است.چسباندي کاغذ، موکت و ... به اجزاي سالن .34

 است.هاي نمایشگاه ممنوع تن) به داخل کلیه سالن 10ورود جرثقیل، باالبر و لیفتراك (باالي  .35

 ها ممنوع است.ورود هر گونه جرثقیل و باالبر و لیفتراك به داخل طبقات باالي همکف همه سالن .36

 کیلوگرم بر مترمربع است. 450تن تجاوز نماید و براي طبقات باالتر فشار قابل تحمل  18گیرند نباید از وزن اجسامی که در طبقات همکف قرار می .37

لمللی ج.ا.ا هاي بین اشرکت سهامی نمایشگاه بدون کسب مجوز از واحد مدیریت ساختمان و تأسیسات مشارکت کنندگان فضاي باز نمایشگاه .38

وگیري ها جلهاي ساختمانی نخواهند بود و در صورت مشاهده از ادامه عملیات آنمجاز به استفاده از مصالح ساختمانی و ایجاد تأسیسات و فعالیت

 یمه خواهند بود.خواهد شد و ملزم به پرداخت خسارت و جر

کابل  رايب ، لذا ضروري است نسبت به تهیه کابل برق به متراژ الزمشودمیتأمین  یا فضاي باز انشعاب برق فقط تا محل نزدیکترین پست برق سالن .39

 .شودقدام ا و دیگر ملزومات مورد نیاز و کلید محافظ جان کلید مینیاتوري، فیوزتابلو برق،  يکشی تا نزدیکترین پست برق و همچنین تهیه

 بهره برداري از تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان توسط افراد غیر متخصص و غیر مسئول و بدون مجوز (مجوز غرفه سازي)  اکیداً ممنوع است .40

صورت این حالت در خواهد آمد و در ي این موارد از ادامه فعالیت مشارکت کننده در هر مقطعی از زمان جلوگیري به عمل و در صورت مشاهده

رفه بنابراین ضروري است مشارکت کننده بر فعالیت غ .تبعات کیفري و قانونی متوجه مشارکت کننده خواهد بودتمامی  ايحادثه هر گونه بروز

عرفی برق و تجهیزات الکتریکی مهاي نصب و راه اندازي سیستم (کلیه کارشناسان و کاردان سازي خود نظارت کامل، دقیق و جامع داشته باشد.

هاي نیرو و مسکن و شهرسازي با تاریخ شده باید داراي گواهینامه و مدرك معتبر از مراکز مصوب سازمان نظام مهندسی استان تهران و وزاتخانه

 معتبر باشند.)

کند. مدار  یی نباید بیشتر از هشت نقطه روشنایی را تغذیهمدار پریز تک فاز نباید بیش از هشت پریز (انشعاب ) در غرفه را تغذیه کند. هر مدار روشنا .41

آمپرتک فاز و 16ها روشنایی باید از مدار پریزها کامالً جدا و داراي فیوز مینیاتوري جدا در تابلو انشعابات باشد. (کلید مینیاتوري براي روشنایی

 )آمپر تک فاز25براي پریزها 
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متري و در محل مناسب نصب شود. در صورت استفاده از انشعابات سه فاز باید تقسیم و  1,5و در ارتفاع تابلو انشعابات باید روي پایه عایق دار  .42

 هاي داراي انشعاب سه فازز باید داراي تابلو برق سه فاز اصلی مستقل و داراي مدارهاي حفاظتی و کنترل فاز باشند.تعادل بار رعایت شود و غرفه

استفاده شود و به کار گیري نوار چسب  )65و در فضاي باز  55) در داخل سالن IP((با درجه حفاظتی ترمینال در انشعابات برق باید از سوکت و .43

 شود.برق تخلف محسوب می

(رعایت نکات ایمنی سازمان نظام مهندسی) توسط  12(تأسیسات الکتریکی سازمان نظام مهندسی) و نشریه  13رعایت نکات فنی مندرج در نشریه  .44

 غرفه ساز الزامی است. پیمانکاران

ایی، نمسئولیت برقراري برق مطمئن و نگهداري از محل واگذاري برق به تابلوها و ملزومات غرفه ها از مصارف الکتریکی، انشعاب، تابلو برق، روش .45

 پریز و غیره بر عهده پیمانکار برق غرفه است.

 3*2,5هاي تک فاز براي پریز، 3*1,5هاي در غرفه حداقل از کابل)65فضاي باز و در  55) در داخل سالن IP((با درجه حفاظتی ها براي روشنایی .46

 استفاده شود. 5*2,5و براي سه فاز 

 هاي نمایشگاهی  باید غیر قابل اشتعال و توسعه آتش باشند.مواد استفاده شده در برپایی غرفه یا سایر المان .47

متر هستند باید مجهز به کاله و کمربند ایمنی و سایر و سایل  2هایی به ارتفاع بیش از کارگرانی که مجبور به انجام ساخت و ساز سقفی روي سقف .48

هده عمورد نیاز به منظور جلوگیري از بروز حوادث و جراحات ناشی از سقوط اشیاء و ابزار آویزان شده باشند. بدیهی است مسئولیت کامل امر بر 

 مشارکت کننده خواهد بود.

 وازم براي جابجایی ممنوع است.پرتاب کردن اشیاء و ل .49

از طریق سامانه نمایشگاهی اتاق تعاون ایران به آدرس هاي اخذ شده بابت خسارت یا جریمه در جداولی تحت عناوین زیر جداول مربوط به هزینه .50

IranConfair.ir همچنین  خسارت خواهد بود.کلیه مندرجات این سند و جداول از . اخذ مجوز غرفه سازي به معناي آگاهی در دسترس است

شود مسئولیت عواقب ناشی از تخطی از قوانین و مقررات مندرج در این سند و ارجاعات آن  از نظر قانونی و کیفري مستقیماً بر عهده تأکید می

 ند.ساز خود تضامین الزم را اخذ نمایکنندگان خواهد بود، لذا الزم است مشارکت کنندگان از پیمانکارن غرفهمشارکت

 جدول خسارات تخلف از مقررات غرفه آرایی 

 ها و محوطه نمایشگاه در بخش ساختمانجدول هزینه و خسارات وارده به سالن 

 ها و محوطه نمایشگاه در بخش تأسیسات الکتریکیجدول هزینه و خسارات وارده به سالن 
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(پیمانکار غرفه سازي) مطالعه قوانین و مقررات غرفه سازي – تعهد نامه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه قوانین و مقررات غرفه سازي (مشارکت کننده) – تعهد نامه  

 

 

 پیمانکار غرفه سازیکه به عنوان  شرکت .................................................. مدیرعامل ........................اینجانب ......

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت در هج شرکت .................................. در سالن/فضای باز .................................

را به دقت مطالعه  غرفه سازی (و جداول خسارات)که قوانین و مقررات دهم معرفی شده است، گواهی می ساختمان تهران

و در صورت عدم  خواهم بود) ٢٦و  ٢٥، ٢٤ ،٢٣ (به خصوص بندهایتمام نکات و مفاد آن  و پذیرش نموده و ملزم به رعایت

نونی و کیفری آن متوجه برگزار کننده و شرکت سهامی ز نکات و مفاد این قوانین و مقررات، تبعات و عواقب قارعایت هر یک ا

  . های بین المللی ج.ا.ا نخواهد بودنمایشگاه

 

 

مهرمحل  محل امضاء    

 نام و نام خانوادگی

در  کنندهمشارکتکه به عنوان  شرکت .................................................. مدیرعامل ........................اینجانب ......

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سالن/فضای باز................................... حضور خواهم داشت گواهی 

نموده ام و به اطالع پیمانکار غرفه سازی خود را به دقت مطالعه  غرفه سازی (و جداول خسارات)که قوانین و مقررات دهم می

از وی اخذ کرده ام و در صورت عدم رعایت هر یک از نکات و مفاد این قوانین و مقررات، تبعات و رسانده و تضامین الزم را 

عواقب قانونی و کیفری آن را خواهم پذیرفت و خسارات ایراد شده ناشی از عدم رعایت قوانین را برابر اعالم برگزارکننده 

  پرداخت خواهم کرد.  

  

 

 مهرمحل  محل امضاء   

 نام و نام خانوادگی


