فرم خمصوص شرکتهای گرید بندی شده

حداكثر زمان جهت تاييد طرح هاي غرفه سازي  1400/08/30مي باشد

ذذ 

حائز اهميت

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



 

لطفا توجه فرماييد


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

تسویه حساب و مبالغ پرداختنی:

-1
-2
-3

تسويه حساب كامل هزينه غرفه ( ارزي و ريالي و تحويل چك رعايت قوانين ارزي ريالي)
تسويه حساب وجه مربوط به طبقه دوم (در صورت طراحي) همزمان با ارائه فرم.
پرداخت وجه كارت به كارت

-

غرفه تا  40متر  30,000,000ريال

-

غرفه  41تا  100متر  50,000,000ريال

-

غرفه 100متر و بيشتر  80,000,000ريال

توجه :در صورتيكه غرفه خودساز مي باشيد
حتما نام شركت و نام نمايشگاه ايران متافو را
به شماره  09129242067پيامك گردد .

به شماره حساب  810000006038004بانك پارسيان شماره كارت  6221061229500311شماره شبا  ir950540103081000006038004به نام شركت
نمانگر
-4

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

-5

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

-6

پرداخت هزينه نظارت برق به پيمانكار شركت سهامي نمايشگاه بين المللي

مدارک:
 -1تكميل و مهر و امضاء تحويل فرم تعهد رعايت پروتكل بهداشتي
 -2تكميل و مهر و امضاء فرمهاي ثبت نام و تحويل اسناد از قبيل تعهد نامه رعايت آيين نامه ارزي ،تعهد نامه حفاظت فيزيكي ،و بارگزاري پروانه بهره برداري ،استاندارد
اجباري اصل فيش واريزي و امثالهم در سامانه ثبت نام نمايشگاه
 -3ارائه  3سري نقشه رنگي از پرسپكتيو -پالن و نما ،اندازه گذاري شده و با ذكر مصالح مصرفي در ابعاد  A3براي غرف بزرگتر از  50متر مربع و  A4براي ساير غرف به
صورت تفكيك شده در كاور با مهر و امضاء مهندس ناظر
 -4ارائه يك  CDحاوي نقشه هاي اجرايي و 3D
ارائه معرفي نامه پيمانكار ساخت غرفه از شركت كننده
ارائه اصل و كپي گواهينامه غرفه سازي پيمانكار ساخت غرفه (اخذ شده از شركت سهامي نمايشگاهها)
رعايت سقف مجاز متراژ و تعداد توسط غرفه سازان محترم بر اساس گريد مربوطه
مطالعه و رعايت دقيق آيين نامه اجرايي مقررات طراحي و غرفه آرايي و تعهد به اجراي آن ( متن در سايت )www.iranmetafo.com -www.iranfair.com
شركت غرفه ساز صرفاً از شركتهاي حقوقي و اجد شرايط و تاييد شده توسط نمايشگاه ذكر شده در وب سايت كه مشمول محروميت نباشند انتخاب گردد.
ارائه يك نسخه از بيمه نامه مسئوليت مدني
تفكيك بخش ارزي و ريالي در غرفه هايي كه به صورت مشترك و در كنار هم مي باشند در طرحها الزامي ميباشد.
حداقل متراژ غرف خودساز  25متر مربع ميباشد

-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
 -13جدول حداكثر ارتفاع مجاز جهت ساخت غرفه در سالنهاي نمايشگاه



 -14حداكثر متراژ براي ساخت طبقه فوقاني ( %50مفيد) متراژ كل غرفه و
فاقد سقف باشد.
 -15تاييد  HSEاز قسمت مربوطه
 -16تاييد طرحهاي غرفه سازي تا پايان روز  1400/08/30بدون هزينه و پس از آن با اخذ هزينه و در صورت صالحديد ستاد مبني بر امكان فعاليت غرفه ساز ميسر مي باشد .ضمن آنكه
هزينه غرفه ساز ي پيش ساخته و موكت اخذ خواهد گرديد.
 -17توجه مهم :پس از تایید این فرم توسط ستاد برگزاری با مدارک ذکر شده در آیین نامه به اداره تاسیسات برق و مکانیک مراجعه شود.
 -18تذكر مهم  :استفاده از نئوپان نيشكر و امثالهم كه بو و گاز نامطبوع در سالن متصاعد مي كنند ممنوع بوده و ستاد از ادامه كار جلوگيري خواهد نمود.

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





(فرم شماره )102



مشخصات مشارکت کننده
نام مشاركت كننده (شركت) ................................................................................................................. :شماره سالن................................................:
متراژ غرفه فضاي باز ...........................:متر مربع
متراژ غرفه داخل سالن.............................:متر مربع
نشاني .................................................................................................................................................................................................................................. :
تلفن  ....................................................:موبايل....................................................:

منتشره در سایت نمایشگاه می باشد.

شده در آیین نامه به اداره تاسیسات برق و مکانیک مراجعه شود

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

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

================================================================================================== 
مشخصات پیمانکار ساخت
نام شركت  ...........................................................:نام مديرعامل ......................................................:نام نماينده تام االختيار...................................:
شماره ثبت شركت............................................:زمينه فعاليت شركت........................................................................................................................:
نشاني...................................................................................................................................................................................................................................:
موبايل.................................................................:
تلفن...................................................................:



توجه مهم :پس از تایید این فرم توسط ستاد برگزاری با مدارک ذکر

نام نمایشگاه :هجدهمين نمايشگاه بين المللي ايران متافو

تاریخ  :مهر و امضاء پیمانکار ساخت

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



مدارک پيوست:
 پالن اندازه گیری طرح با مقیاس  1/100در اندازه 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
تذکر :حسب درخواست مجری نمایشگاه ،پیمانکار ساخت و یا مشارکت کننده موظف به ارائه نقشه سازه غرفه می باشد.

حداكثر ارتفاع تایيد شده غرفه:
تاریخ:

متر

 مهر و امضاء مهندس پيمانکار غرفه ساز:

مدارک پیوست:
 پالن اندازه گیری طرح با مقیاس  1/100در اندازه  A3یا  3 ( A4نسخه رنگی)
 پرسپکتیو طرح در اندازه  یا  3 ( نسخه رنگی)



مهر و امضاء برگزار كننده  :شركت نمانگر

 تصویر گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرف خودساز
 رعایت ارتفاع مجاز
 بیمه نامه مسئولیت مدنی

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

تاریخ :

امضاء ناظرین غرفه آرایی





گرید پیمانکار:

تعداد طرح تایید شده:

متراژ طرح تایید شده:





رتبه پيمانکار ساخت  DC    :
طرح غرفه خودساز شركت فوق الذكر كه بصورت از پيش ساخته شده و آماده نصب و اجرا مي گردد  ،با توجه به تعهد پيمانكار ساخت شركت مذكور ( پيوست شماره  )4مبني بر رعايت كامل مجموعه مقررات
ملي ساختمان ايران ،ضوابط فني و اصول ايمني ،دستورالعملهاي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ايران مورد تاييد قرار گرفت .بديهي است در هنگام ساخت غرفه مذكور نيز نظارت كامل در خصوص
رعايت كامل اين قوانين و مقررات انجام خواهد پذيرفت.

امضاء مسئول فنی مجری:

توجه:تکمیل این فرم توسط مشارکت کننده و پیمانکار ساخت به معنای پذیرش قوانین و مقررات نمایشگاه و غرفه سازی

فرم تایيد طرح غرف خودساز

تاريخ:
شماره:
پيوست:







شماره سندBM-wi-26-01 :
تاریخ:

"فرم درخواست انشعاب برق"

شماره:



پیوست :

مدیریت محترم امور ساختمان و تاسیسات
با سالم
احتراماً خواهشمند است با توجه به نياز اين شركت...........................................................................................................جهت حضور در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران
متافو در سالن ........................و يا محوطه ................................................................به:انشعاب برق.......................................فاز..................قدرت در خواستي (ديماند)دستور مقتضي
صادر فرماييد .اين شركت متعهد مي گردد موارد ذيل را انجام دهد:
 .1كليه تجهيزات الكتريكي مورد نياز شرح فعاليت خود را تا محل انشعاب اصلي واگذاري شده با رعايت استانداردهاي جاري كشور و داخلي شركتهاي نمايشگاهي تامين
نمايد ( .از قبيل كابل ،تابلوي برق و )...
 .2كليه فرم هاي مصوب را پس از تحويل زمين به اداره تاسيسات برق و مكانيك تحويل و مسئول اداره يا نماينده تام االختيار خود را به صورت مكتوب قبل از تحويل
سالنها معرفي و كليه موارد تحت قرار داد را تا مرحله برچيدن غرف و پاكسازي عهده دار باشد.
 .3اينجانب ...................................نماينده تام االختيار شركت......................................متعهد مي گردم ضمن معرفي پيمانكار ..............................كليه مسئوليت رعايت ضوابط فني،
اصول ايمني (مطابق مقررات ملي ساختمان ايران) ،مسئوليت هاي قانوني استفاده از لوازم مورد تاييد استانداردهاي جاري كشور را رعايت نموده و تمام مسئوليت
مدني ،حقوقي و قانوني ناشي از عدم اجراي صحيح را عهده دار مي باشم ،در غير اين صورت اداره تاسيسات برق و مكانيك در عدم واگذاري انشعاب درخواستي برق
مختار مي باشد.
تذكر  :كليه متقاضيان انشعاب برق غرفه ملزم به استفاده از دستگاههاي تثبيت ولتاژ برق مي باشد و بديهي است در صورت بروز نوسان و ايراد خسارت به دستگاه ايشان،
كليه مسئوليتهاي ناشي به عهده تحويل گيرنده انشعاب برق و مسئول غرفه مي باشد.
 .4اينجانب  ............................................مسئول غرفه ...........................مستقر در سالن  ........................انشعاب برق سه فاز  / 380تك فاز   220با رعايت 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 اين شركت تا پايان نمايشگاه در غرفه
حضور داشته و مسئوليت ناشي از عدم اجراي صحيح مقررات برق و همچنين نگهداري كليه تجهيزات الكتريكي تا روز آخر برچيدن (كابل ،كليد ،مينياتوري و  )...خود
را عهده دار مي باشم.
مسئول غرفه سازی یا مسئولین برق:

تایید و امضای مجری برگزار کننده:

تایید وامضای مشارکت کننده:

آدرس /تلفن ضروری:

مسئول اداره برق شركت لطفاً بررسي و اقدام فرماييد.
مدیر امور ساختمان و تاسيسات

از اداره برق به پيمانكار راهبر برق فشار ضعيف
لطفاً براساس شرح فوق الذكر اقدام نماييد.
مسئول اداره برق نمایشگاه
اقدام كننده :نماینده شركت راهبر






 



تحویل گيرنده برق درخواستی و مشاركت كننده :

تعهد نامه

هجدهمين نمایشگاه بين المللی ایران متافو

اينجانب ............. ...................نماينده شركت .........................غرفه ساز شركت  ...........................واقع در
سالن  ............غرفه  .............متعهد مي گردم ضمن ارائه نسخه مجوز ساخت و تصوير غرفه به مدير
سالن در ايام برپايي ساخت و سا ز غرفه كليه اعضاي اين شركت با لباس فرم متحد الشكل و به
همراه وسايل ايمني با آرم شركت غرفه ساز درغرفه حضور يابند و همچنين در محل برپايي غرفه
يك استند

شامل درج مشخصات شركت و اطالعات تماس و طرح غرفه در حال اجرا

(پرسپكتيو) در محل غرفه نصب گردد .بديهي 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 خانوادگي :
امضاء
تاریخ:

" بسمه تعالی"
احتراماً اينجانب  ..................نماينده شركت  .....................غرفه ساز در نمايشگاه بين المللي  .................متعهد
ميگردم كه در موارد ذيل را كه تحت عنوان مقررات جديد طراحي و غرفه آرايي مي باشد را در زمان غرفه
سازي و تخريب غرف به انجام برسانم و در صورت عدم انجام نسبت به جرائم و محروميت هاي مرتبته هيچگونه
اعتراضي نداشته باشم.
 -1كليه غرفه داران و پرسنل غرفه سازي ملزم به استفاده از لباس متحدالشكل كه نام شركت روي آن
درج شده استفاده نموده باشد .
 -2از زمان شروع تا پايان غرفه سازي ملزم به نصب استند با مشخصات زير در كنار غرفه و در معرض ديد
عموم قرار گيرد .تصوير گريد  +طرح سه بعدي غرفه  +تصوير مجوز غرفه سازي


مهر و امضای غرفه ساز

تعهد نامه 2
هجدهمين نمایشگاه بين المللی ایران متافو

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
مطابق استاندارد  ،NFPA72غرفه هاي نمايشگاهي نباید داراي پوشش كامل سقف باشند تا در زمان آتش سوزي و  ،...سيستم
كشف و اعالم حريق توانايي تشخيص شعله و دود را در زمان مناسب داشته باشد ،لذا مقتضي است در زمان ساخت غرفه ها با
رعايت موارد ذيل نسبت به نصب دتكتور دودي اقدام و با كابل مخصوص مقاوم در مقابل حريق به شبكه اعالم حريق سالن متصل
گردند الزم به توضيح است در صورت عدم رعايت هر يك از موارد فوق غرفه هاي متخلف مبلغ  10,000,000ريال جريمه اعمال
مي گردد و گريد غرفه سازي متخلف نيز كاهش مي يابد.
 -1در هر فضاي بسته از جمله انباري غرفه ها و يا هر اتاقي به هر ابعادي كه سقف آن بصورت كامل پوشيده شده باشد نصب
يك عدد دتكتور دودي الزامي مي باشد ( در صورتيكه مساحت اتاق داراي سقف بيش از  81متر مربع باشد بايد دو عدد دتكتور
دودي نصب گردد)
 -2از زمان غرفه سازي تا زمان جمع آوري غرفه بايد در داخل هر غرفه خودساز در قسمت انباري يك عدد كپسول اطفاء حريق
پودري  3كيلو گرمي و داراي كارت شارژ در ارتفاع  1.5متري و قابل ديد نصب گردد و طرز استفاده از آن نيز به پرسنل داخل
غرفه آموزش داده شود.
 -3همچنين متعهد مي گردم رعايت دقيق مفاد بخش نامه شماره 96/51/14002مورخ96/07/01معاونت محترم فني و
مهندسي و متعهد مي گردم پس از تاييد ستاد برگزاري به اراده تاسيسات برق و مكانيك با مدارك مربوطه مراجعه نمايم.
اينجانب  ..............................نماينده شركت  .........................كليه موارد فوق را مطالعه نموده و متعهد به انجام آن ميشوم ،بديهي است
در صورت عدم رعايت مو ارد فوق ،ستاد برگزاري اين حق را خواهد داشت كه نسبت به جلوگيري از ادامه فعاليت غرفه سازي اقدام
نمايند .
نام و نام خانوادگي :
امضاء
تاريخ:






تعهد نامه مشاركت
ویژه متقاضيان محترم مشاركت در نمایشگاه ایران متافو 1400
مطالعه و پذيرش موارد زير توسط متقاضيان محترم براي حضور در نمايشگاه الزامي است.
لطفاً پس از مهر و امضاء نمودن فرم حداكثر تا تاريخ  1400/08/30ارسال فرماييد.
انجام جانمايي منوط به ارسال نسخه مهر و امضا شده اين فرم مي باشد .
.1

متقاضي مشاركت بطور كامل كليه مفاد پروتكل هاي بهداشتي وزارت بهداشت و شركت سهامي نمايشگاهها پذيرفته و رعايت كامل آنها را متعهد مي گردد.

.2

جهت حفظ سالمت و بهداشت عمومي ،بويژه مشاركت كنندگان محترم كليه امور اجرايي به صورت آنالين و غير حضوري انجام مي شود.

.3

در صورت نياز كليه مدارك و مكاتبات بايد از طريق پست الكترونيك و پنل كاربري در سامانه به ستاد برگزاري ارائه گردد.

.4

كليه پرداخت ها از قبيل هزينه اجاره غرفه ،ضمانت غرفه سازي و  ...به شماره حساب اعالم شده به تفكيك نوع هزينه ها توسط ستاد برگزاري واريز گردد.

.5

براساس دستورالعمل ستاد كرونا و شركت سهامي نمايشگاهها بازديد از نمايشگاه ويژه متخصصين مي باشد.

.6

تهيه ماسك ،شيلد ،مواد ضد عفوني كننده و  ...پرسنل مستقر و بازديدكنندگان هر غرفه بعهده خود مشاركت كننده مي باشد.

.7

ارائه هر گونه محصوالت غذايي فاقد بسته بندي و پذيرايي از بازديدكنندگان به دليل رعايت سالمت عمومي ممنوع مي باشد.

.8

در صورت بروز هر گونه وقايع پيش بيني نشده فورس ماژور مانند زلزله ،سيل ،طوفان ،آتش سوزي ،شيوع بيماري هاي واگيردار ،تغيير قوانين جاري ،دستورالعملهاي نهادها و
مراجع رسمي كشور و يا هرگونه حوادث و موارد غير قابل پيش بيني ديگر كه از حيطه اختيار برگزار كننده خ ارج بوده و منجر به لغو يا تغيير زمان و مكان نمايشگاه گردد تا
يك ماه قبل از برگزاري نمايشگاه  50درصد از وجوه پرداختي بابت هزينه هاي پرداخت شده نمايشگاهي كسر و مابقي به شركت كنندگان قابل برگشت مي باشد.

تبصره  :1در صورت عدم برگزاري يا به تعويق افتادن زمان برگزاري نمايشگاه به هر دليل از جمله نرسيدن تعداد شركت كنندگان به حد نصاب ،دستورالعمل هاي وزارت بهداشت،
ستاد ملي مبارزه با كرونا يا ساير نهادها و مراجع رسمي كشور و هرگونه حوادث غير مترقبه كليه مسئوليتها و عواقب م ادي و معنوي و هزنيه هاي ناشي از قبيل انجام غرفه سازي،
تبليغات ،امور چاپي ،تشريفات ،امور پرسنليو  ...به عهده خود مشاركت كننده خواهد بود و برگزار كننده و شركت سهامي نمايشگاهها هيچگونه مسئوليت قانوني ،مادي و معنوي در
اين خصوص نخواهند داشت.
تبصره  :2در صورت بروز موارد تبصره  1برگزار كننده و شركت سهامي نمايشگاهها هيچ نوع مسئوليت و تعهدي در قبال پيمانكاران غرفه سازي  ،غرف خودساز و ساير پيمانكاران و
.9

اشخاص ثالث منتخب مشاركت كننده ندارد به هيچ عنوان پاسخگوي ايشان نمي باشند.
كليه عواقب قانوني و مسئوليت هاي ناشي از بروز حوادث ناشي از مشاركت در نمايشگاه از قبيل بيماري هاي واگيردار ،هرگونه حادثه ،اتفاق و تصادفات احتمالي كه براي كارگران و
نيروهاي اجرايي و پرسنل خود و  ...از هنگام ورود به مجموعه نمايشگاهي ،در حين برگزاري و همچنين هنگام عمليات اجرايي ساخت و نصب غرفه و جمع آوري و تخريب به عهده
خود مشاركت كننده است و برگزار كننده و شركت سهامي نمايشگاهها در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نخواهند داشت.

اينجانب  ..............................نماينده تام االختيار قانوني شركت  ..........................................باسمت  ...................كليه موارد بهداشتي وزارت بهداشت و شركت سهامي نمايشگاهها ،اين تعهد
نامه ،فرم تعهد نامه  6مربوط به تعهد محاسبه هزينه اي ارزي و ريالي و فرم تعهد نامه  7مربوط به دستورالعمل اجرايي امور حفاظتي و امنيتي و فرم  8قوانين و مقررات كلي را به
دقت مطالعه نموده ام و مهر امضاء اين فرم به منزله پذيرش كامل و رعايت كليه مفاد پروتكل هاي بهداشتي و اين تعهد نامه از سوي اين شركت مي باشد.

انم و امضا و مهر شرکت
اتریخ






فرم خوداظهاری كاركن ان ،غرفهداران و شاغلين در نمایشگاه


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

اينجانب  ..................................داراي كد ملي به شماره ............................شاغل در  ..........................داراي عنوان

شغلي  ......................اظهار مينمايم 


□گلودرد □تنگي
□بدن درد
در سه روز اخير عالئم زير را نداشتهام :احساس خستگي و ضعف
نفس □سرفه □لرز □تب □ درد يا احساس سنگيني در قفسه سينه 
مراقبت مستقيم فردي از افراد خانواده بيمار مشكوك /محتمل /قطعي كوويد 19نموده است □
-

سابقه تماس نزديك (فاصله كمتر از  2متر)  -با فرد مبتال به كوويد  19در دو هفته اخير را
نداشته ام□

-

هرگونه تماس شغلي با فرد مبتال به كوويد 19در وسيله نقليه مشترك □

-

اطالعات سالمت و عالئم تنفسي خود را در سامانه  salamat.gov.irثبت كرده ام □

اينجانب  ..................به كد ملي ......................تعهد مينمايم درصورت بروز هرگونه عالئم تنفسي فوق ،مراتب را به
كارفرما /نماينده معرفي شده از طرف كارفرما ،اطالع دهم و نيز گواهي ميكنم مجددا در سامانه
 salamat.gov.irثبت نام نمايم و پاسخ كليه پرسشها را با هوشياري ،دقت و صداقت ثبت نموده ام و هرگونه

عواقب ناشي از پاسخ نادرست و خالف واقع ،به عهده اينجانب ميباشد 

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا 

شركت سهامی نمایشگاه های بين المللی جمهوری اسالمی ایران
پروتکل بهداشتی برگزای نمایشگاه
حوزه /بخش

اقدامات  /فعاليت
صدور كارت شناسايي جهت عوامل شركت هاي غرفه ساز به منظور ممانعت از ورود افراد متفرقه به داخل سالن در ايام
قبل از برگزاري نمايشگاه
الزام كليه عوامل و كاركنان غرفه ساز به استفاده از ماسك و شيلد و دستكش
ممنوعيت استفاده از موكت در كف غرفه نمايشگاهي در غرفه خودساز
الزام شركت هاي غرفه ساز به اجراي كليه عمليات ساخت غرفه و رنگ آميزي در محل كارگاه هاي خود به نحوي كه
صرفاً عمليات اسمبل با حداقل كاركنان در نمايشگاه صورت پذيرد
افزايش عرض راهرو هاي عبور بازديدكنندگان در داخل سالن به منظور رعايت فاصله اجتماعي
كاهش تراكم و حجم فعاليت هاي ساخت و ساز با ممنوعيت ساخت طبقه دوم غرفه
رعايت فاصله اجتماعي در بازديد و مذاكره با غرفه داران در طراحي نقشه سالن و طراحي غرفه

غرفه سازی

توسعه به كارگيري سيستم غرفه سازي پيش ساخته ماكسيما مدل آر مدوالر ويژه با هدف كاهش زمان و تعداد عوامل
ساخت غرفه از طريق مشوق هاي حمايتي
استفاده از پوشش هاي محافظتي (طلق و شيشه) در كانتر هاي اطالع رساني غرف
نظارت بر طراحي غرفه و محل استقرار كاالهاي نمايشي به نحوي كه از ازدحام جلوگيري شود و كمترين تداخل در ورود
و خروج به غرفه ايجاد گردد
ممنوعيت ايجاد ايستگاه پذيرايي عمومي در طراحي غرفه
روشن نگه داشتن كليه سيستم هاي تهويه سالن هاي نمايشگاهي در ايام ساخت و ساز
افزايش ساعات ساخت و ساز غرفه نمايشگاهي به منظور تعديل تعداد عوامل ساخت و ساز
رعايت فاصله اجتماعي در طراحي غرفه و نظارت در اجرا
استفاده از ابزارهاي تبليغاتي مجازي و الكترونيكي
الزام غرفه سازان به طراحي و جانمايي كانترهاي اطالعرساني با فاصله حداقل يك متر از راهرو به منظور ممانعت از
ايجاد هرگونه توقف در مسير بازديدكنندگان در راهرو هاي اصلي و فرعي

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

میزان جریمه

شرح موضوع

و خسارت
(ریال)%9+
1

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

2180000

2

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

4360000

3

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

4360000

4

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

3270000

5

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

3270000

6

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

4360000

7

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

2725000

8

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

3270000

ساختمان بازاي هر عدد
9

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

3815000

و ...به ازاي هر متر مربع
10

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

2180000

پنجره و  ...به ازاي هر متر مربع
11

شكستن شيشه ساده با هر ضخامت به ازاي هر متر مربع

2180000

12

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

2725000

13

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

2180000

14

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

4360000

بتني ،فلزي ،چدني و  ...به ازاي هر قطعه
15

آسيب به درب ورودي سالنهاي نمايشگاهي بنا به تشخيص اداره ساختمان

16

مشاهده هر گونه تردد بر روي بام سالنها بدون اخذ مجوز

حداقل آسيب 4000000

3270000

غرفه سازان و مشاركت كنندگان محترم در صورت عدم رعايت موارد فوق الذكر در طول ساخت و ساز ،تا هنگام تخليه ،مبلغ خسارت و
تخلف مندرج در جدول شماره  ،3از سپرده غرفه ساز و يا غرفه دار كسر ميگردد.

مهر و امضاي پيمانكار غرفه ساز

مهر و امضاي مشاركت كننده

جدول خسارات تخلف از مقررات غرفه آرایی
کد

جدول شماره 3
میزان خسارت

موضوع خسارت

مشارکت کننده

خسارت

(ریال)%9+
001

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

10900000

002

عدم صحت آمار ارائه شده مندرج در فرم شماره 2

10900000

003

عدم استفاده و بكارگيري از مسئول فني واجد شرايط

10900000

102

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

1635000

201

غير قابل رويت بودن داخل فضاهاي بسته (انبار -آبدارخانه -اتاق كنفرانسVIP -و  )...به ازاء هر دريچه

3815000

301

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

763000

401

ورود و استفاده از دستگاههاي غير مجاز به ازاء هر دستگاه

3815000

501

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

1308000

601

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

1308000

602

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

1308000

603

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

2725000

701

عدم زيبا سازي ديواره هاي جانبي مشرف به غرف هم جوار و يا راهروها به ازاء هر متر طول ( شامل عدم رنگ آميزي متناسب با غرفه مجاور يا

1308000

عدم نصب بنر با رنگ مناسب به نحوي كه موجب عدم زيبايي گردد)

801

عدم تطابق نقشه اجرا شده غرفه با نقشه تاييد شده توسط ناظرين ذيصالح به ازاء هر متر مربع ( متراژكل غرفه محاسبه خواهد گرديد)

545000

901

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

545000

902

عدم ايستايي غرفه بدليل عدم رعايت مقررات ملي ساختمان به ازاء هر متر طول

3270000

903

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

6540000

904

عدم نصب استند مشخصات مشاركت كننده و شركت غرفه ساز

3815000

905

عدم استفاده از لباي متحدالشكل در زمان ساخت و ساز

5995000





تبصره  : 1در شرايطي كه هر يك از موارد تخلف از مقررات غرفه آرايي موجب اختالل در ايمني غرف گردد عالوه به الزام مجري برگزاري نمايشگاه به جمع آوري
موضوع تخلف و اصالح آن ،خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد.
تبصره  :2تمامي جرايم جدول فوق ،نافي مسئوليت مهندسين ناظر پيمانكار ساخت و يا كارشناس فني مجري نمايشگاه نبوده و مسئوليت عواقب امر و پاسخ
گويي در مراجع ذيصالح قانوني بر عهده مجري نمايشگاه خواهد بود.
تبصره  :3در صورت وقوع هر يك از تخلفات فوق ،موارد در ارزيابي عملكرد مجري نمايشگاه تاثير منفي خواهد گذاشت.
تبصره : 4كليه جرايم جدول فوق به حساب بدهكاري مجري نمايشگاه منظور خواهد شد و مجري مجاز است صرفا جرايم مربوط به ستون خسارت مشاركت
كننده را اخذ نمايد.
عرفه سازان و مشارکت کنندگان محترم در صورت عدم رعایت موارد فوق الذکر در طول ساخت و ساز ،تا هنگام تخلیه ،مبلغ خسارت و تخلف
مندرج در جدول شماره  3از سپرده غرفه ساز و یا غرفه دار کسر میگردد

مهر و امضاي پيمانكار غرفه ساز

مهر و امضاي مشاركت كننده 



فرم جدول هزینه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش تاسیسات الکتریکی
ميزان جریمه VAT+

موضوع خسارت

ردیف

(ریال)

1

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

545000

2

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

5450000

3

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

545000

4

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

3270000

5

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

3270000

6

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

4360000

7

جريمه و خسارت بابت آويزان نمودن هرگونه كابل ،سيم و ديگر لوازم مصرفي از سازه هاي نمايشگاهي بدون مجوز اداره برق به ازاي هر
قطعه

2180000

8

جريمه و خسارت بابت رنگ آميزي فضاهاي تاسيسات الكتريكي

2725000

9

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

2725000

10

جريمه و خسارت بابت عدم وجود و استفاده عايق بين چراغ و تابلو غرفه با سازه هاي غرفه به ازاي هر مورد

3815000

11

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

4360000

12

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

5450000

13

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

3270000

14

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

4360000

15

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

4360000

16

جريمه عدم تامين امنيت و حفاظت الكتريكي و جلوگيري از برق گرفتگي در خروجی تابلو مينياتوري ( سيستم ارت كيليدهاي حفاظتي
مناسب) ( حفاظت جان ،اتوماتيك ،مينياتوري  )...به ازاي هر انشعاب غرفه

4360000

17

جريمه عدم استفاده از كليد حفاظت جان ( )RCCBدر ورودی هر غرفه و انشعاب به ازای هر سر خط

2180000

18

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

2725000

19

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

2725000

20

خسارت وارده ناشي به تجهيزات برق فشار ضعيف

21

خسارت وارده ناشي به تجهيزات سيستم كشف و اعالم حريق 

22

خسارت وارده ناشي به تجهيزات آسانسور و پله برقي

23

خسارت وارده ناشي به تجهيزات سيستم صوت

24

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

25

عدم نصب كپسول اطفاء حريق  3كيلو گرمي

ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و
دريافت مي گردد
ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و
دريافت مي گرد
ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و
دريافت مي گرد
ميزان خسارت بر اساس قيمت روز كارشناسي محاسبه و
دريافت مي گرد

10000000
7630000

تذکر :
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 اداره تا نسبت به برق و
مکانیک کارشناسی محاسبه و دریافت میگردد .
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 در جدول شماره  3از
سپرده غرفه ساز و یا غرفه دار کسر می گردد.
مهر و امضای پیمانکار غرفه ساز

مهر و امضای مشارک کننده

