
 

 

 

 

 

 

 

 

الزم است این مشارکت کنندگانی که راسا یا با استفاده از پیمانکار قصد طراحی و ساخت غرفه خود را دارند؛ 
کمیل ت نسبت بهتا ایشان پس از مطالعه دقیق مفاد آن / مسئول غرفه سازی ارائه کنند  به پیمانکارحتماً  را دستورالعمل

به ستاد برگزاری  inotex@asna.irاز طریق ایمیل  01/10/79اقدام نموده و مدارک را حداکثر تا تاریخ  فرمهای مربوطه
 برسانند.

الی  01/0/79با توجه به مقررات جاری شرررکت نمایشررهاه شای شررهرداری تهرانت سرراجات کار جهت غرفه سررازی از روز 
بسته خواشد شد.  11درب سالن شا رأس ساجت  01/0/79چهارشنبه می باشد و در روز  11الی  7از ساجت  01/0/79

الن شا و ساجات یاد شده برنامه ریزی نموده و از تقاضا می گرددت با توجه به تاریخ تحویل سلذا از شررکت کنندگان 
قبرل تمهیدات الزم را در خصرررروا برنامه زمان بندی در نرر گیرند. بدیهی اسررررت جدم رجایت برنامه زمان بندی و 
ایجاد شرگونه خسرارت جانبی برای برگزارکننده موج  برداشرت کل وجه نقد سدرده تیمین حسن انجام کار و جم  

 فه سازی نزد برگزارکننده می باشد.آوری تجهیزات غر

 .پیمانکاران غرفه ساز می بایست دارای گرید از انجمن غرفه سازان ایران باشند 
 .برگزارکننده در پذیرش یا رد صالحیت اجرایی پیمانکاران غرفه ساز مجاز می باشد 
 حهای مشارکت کنندگان را برگزارکننده و مدیریت طراحی و غرفه آرایی ستاد برگزاری حق شرگونه تغییر در طر

دارد و جدول از تغییرات اجمال شده در طرحها به برگزارکننده و ستاد برگزاری حق می دشد که نسبت به 
تخری  ساخت و ساز به منرور انطباق با طرح تأیید شده و مقررات اقدام نموده و شزینه شای آن را از محل وجه 

 تجهیزات غرفه سازی برداشت نمایند. نقد سدرده تیمین حسن انجام کار و جم  آوری
 مدارک الزم جهت اخذ مجوز غرفه سازی:  –الف 

 الف و ب توسط مشارکت کننده و پیمانکار ساخت غرفه و ارسال به ستاد برگزاری. 011تکمیل فرم  .0
تکمیل فرم درخواست انشعاب برق توسط مشارکت کننده و پیمانکار ساخت غرفه و ارسال به ستاد برگزاری.  .1

 فاز()فقط درصورت نیاز به برق سه
جهت تیمین حسن انجام کار و جم  آوری تجهیزات غرفه سازیت جدم تغییر در  چک بدون تاریخ در وجه حاملت .1

)مطابق .ن خسارت از شر نوع و تخلیه بموق طرح شای تأیید شدهت پایان بموق  غرفه سازیت جدم وارد نمود
 جدول(

  اس براسارتهای احتمالی )به صورت امانی تا شنهام اجالم ریز تخلفات و خس چک مذکورالزم به توضیح است که
جداول تعیین خسارات تخلف از قوانین و دستورالعملها( از سوی شرکت نمایشهاه شای شهرداری تهران محفوظ 
خواشد بودت در صورت جدم بروز تخلف و خسارت مسترد خواشد شد. در صورت بروز تخلف و خسارت ضمن 

سه و اجالم به مشارکت کننده / پیمانکار غرفه سازی مبلغ مربوطه )بنا به نوع خسارت یا تخلفت بخشی صورتجل
 کسر و مابقی استرداد خواشد شد.مذکور   چکیا کل مبلغ( از 

 ارسال فایل شایی مطابق شرایط زیر : .0
 1D  غرفه حداقل از دو نما در قال  فایلJPG  یاPDF. 
 باشد کی از نماشا مشخصریز متریال مصرفی باید در ی.  
  فایل شای ارسال شده می بایست اندازه گذاری شده باشد به گونه ای که طولت جرض و ارتفاع سازه شا

 به وضوح مشخص باشد.
 

  تخلیهو دستورالعمل غرفه سازی، جمع آوری 

mailto:inotex@asna.ir


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 .ارسال پالن اندازه گیری شده نمای باال و روبرو 
  غرفهت برای صدور مجوز غرفه مهر وامیاء مهندس ناظر دارای شماره نرام مهندسی روی نقشه شای ساخت

 سازی الزامی است.
 ارسال کدی گواشینامه غرفه سازی )گرید( پیمانکاران غرفه ساز به ستاد برگزاری. .5
 ارسال کدی پروانه مهندس ناظر. .6
 بیمه نامه. .9

  به ایمیل ستاد برگزاری 01/0/79مدارک غرفه سازی می بایست نهایتا تاinotex@asna.ir   .ارسال گردد 

  برگزاری پس از دریافت مدارک ارسال شده توسط مشارکت کنندگان و پیمانکارانت نسبت به انجام ستاد
در محل ستاد برگزاریت نسبت به صدور و ارائه  00/10/79ز مراحل اولیه صدور مجوز اقدام خواشد نمود و تا رو

 مجوز ساخت و ساز اقدام خواشد نمود.
  ستاد می باشد و مسئولیت به  موق  آن بهانجام کلیه موارد فوق و ارسال بدیهی است صدور مجوز منوط به

شای ناشی از دیرکرد و جدم صدور مجوز به جهده مشارکت کنندگان و پیمانکاران می باشد و ستاد برگزاری 
 شیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر و زیان احتمالی مشارکت کنندگان و پیمانکاران برجهده نخواشد داشت.

 

 مبلغ تضمین )ريال( متراژ غرفه

 ريال 111/111/01 متر مرب  01متر مرب  تا  11از 

 ريال 111/111/61 متر مرب  61متر مرب  تا  01از 

 ريال 111/111/01 متر مرب  به باال61از 

 

 ساخت طبقه دوم:

د با رجایت شرایط زیر و تأییمشارکت کنندگانی که تمایل به ساخت طبقه دوم در فیای نمایشهاشی خود داشته باشند 
بخش فنی برگزارکننده و بخش فنی نمایشهاه و پرداخت شزینه مربوطه می توانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام 

 واریز گردد. مرب  غرفهشر متر قیمت نصف شر متر مرب ت  ازایبرای ساخت طبقه دوم می بایست به  نمایند.

 شرح زیر می باشد:شرایط الزم برای ساخت طبقه دوم به 

 توجه به شرایط فیزیکی غرفه و ارتفاع مجاز سالن و تأییدیه نهایی طرح غرفه توسط مدیر فنی 
  می باشد. متر مرب  15حداقل فیای ممکن برای طبقه شمکف 
  از مساحت طبقه شمکف باشد. 1۵%مساحت طبقه دوم باید حداکثر 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
  
 
 

  ه شماره حساب ب غرفه مرب  شر مترقیمت نصف ت شر متر مرب برای ساخت طبقه دوم می بایست به ازای 
پاسارگاد به نام شرکت نزد بانک IR101591111000101701161010 و یا شماره شبا  110_0110_01701161_0

 واریز گردد. "اثنا اثر نوآور"
 گردد.میله نیز در مساحت طبقه دوم محاسبه مساحت راه پ 
  و مزاحمتی برای سایر غرفه شای شمجوار داشته باشد.ساخت طبقه دوم نباید شیچ تداخل 
 .طبقه دوم می بایست به صورت اکسدوز )بدون سقف( اجرا شود 
 .طبقه دوم می بایست به گونه ای طراحی شود که کامالً محصور نباشد 
  

  ارتفاع مجاز:

 سالن را طبق جدول زیر رجایت نمایند.شا ارتفاع مجاز برای غرفه سازی در شر سازان موظفند با توجه به سالنی غرفهکلیه

 ارتفاع مجاز )متر( نام سالن
  0 تهران
  1 گلستان
  1 پردیس
 11/1 بهارستان
 0 مهتاب

 1 طبقه چهارم
 ارتفاع فوق با احتساب کف سازی در نرر گرفته شده است.توجه: 

شای فوق در نرر دریچه بایست حداکثر ارتفاع تا زیرمی شا قرار گیردشای شواساز سالننکته: در مواردی که غرفه ای مقابل دریچه
 اکس کامالً باز و قابل رویت باشدبایست در طراحیت مقابل بنشانی وجود دارد میشایی که در آن باکس آتشو نیز غرفه گرفته شود

  و مفاد مندرج از ادامه فعالیت پیمانکاران غرفه سازی که رجایت قوانین جاری شرکت نمایشهاه شهرداری تهران
در این دستورالعمل و فرمهای تعهد غرفه سازی را ننمایندت جداً جلوگیری بعمل خواشد آمد و کلیه مسئولیتها و 

 جواق  ناشی از آن به جهده پیمانکار متخلف و شرکت کننده می باشد.
  و مجوز ساخت صادر طرح شای اجرایی فقط در تاریخ شای یاد شده توسط ستاد برگزاری مورد بررسی قرار گرفته

خواشد شد. در صورت جدم مراجعه پیمانکار غرفه سازی / شرکت کننده در روزشای یاد شدهت غرفه شرکت به 
 اوتما به التفصورت پیش ساخته توسط برگزارکننده تجهیز خواشد شد و شرکت کننده ملزم به پرداخت شزینه 

 خواشد بود.
 ارد و بند شای مدارک الزم جهت اخذ مجوز ساختت تأیید طرح و در صورت جدم ارائه و نقص در شر کدام از مو

 صدور مجوز به شیچ وجه صورت نخواشد گرفت.
بنا به دستورالعمل جاری شرکت نمایشهاه شهرداری تهران طرح شای اجرایی غرفه خودساز باید به تأیید مهندس ناظر 

پیمانکار غرفه سازی شرکت متعهد می گردند در منتخ  شرکت کننده برسد و مهندس ناظر منتخ  شرکت کننده و 
ساخت غرفه شرکت مقررات ملی ساختمان ایرانت استانداردشای بین المللیت ضوابط فنی و اصول ایمنیت مقررات 
شرکت نمایشهاه شهرداری تهران بویژه دستورالعمل شای مدیریت طراحی و غرفه آرایی را رجایت نموده و شمچنین 

 شای قانونی و حقوقی ناشی از جدم اجرای صحیح در امر غرفه سازی را برجهده بهیرند. پذیرش تمام مسئولیت



 

 

 

 

 

 

  امور اجرایی: –ب 

ورود وسایل و تجهیزات غرفه سازی فقط با ارائه مجوز ساخت اخذ شده از ستاد برگزاری به داخل محوطه  -
غرفه پس از ارائه مدارک الزم و طی مراحل باشد و پیمانکاران غرفه سازی موظفند برای شر نمایشهاه ممکن می

اداریت مجوز جداگانه دریافت نمایند در غیر اینصورت از ادامه انجام کار ممانعت بعمل خواشد آمد. بدیهی است 
 کلیه مسئولیت و خسارات ناشی از این امر بعهده شرکت کننده / پیمانکار غرفه سازی می باشد.

موظف به اجرای غرفه سازی بر اساس طرح تأیید شده توسط ستاد برگزاری  پیمانکار غرفه سازی / شرکت کننده -
باشد. انجام شر گونه تغییر در طرح تأیید شده توسط بوده و انجام تغییرات در اجرای طرح به شیچ وجه مجاز نمی

 ستاد برگزاری حق تخری  ساخت و ساز غرفه و برداشت شزینه آن را از محل وجه نقد سدرده تیمین حسن
دشد و کلیه جواق  ناشی از آن بعهده شرکت انجام کار و جم  آوری تجهیزات غرفه سازی را به برگزارکننده می

 باشد.کننده / پیمانکار متخلف می
تمامی امور مربوط به ساخت و ساز باید در خارج از محوطه نمایشهاه انجام شود و مصالح غرفه شای خودساز  -

 شدهت حمل و در سالنها مونتاژ و نص  شود. باید به صورت پیش ساخته و رنگ
 بایست به صورت پیچ و مهره ساخته شود.شرگونه جوشکاری و برش آشن ممنوع بوده و سازه شای فلزی می -
ورود اقالم مشروحه ذیل جهت ساخت و ساز غرفه یا کف سازی به محوطه و سالن شای نمایشهاه شهرداری  -

 می باشد:  ممنوعتهران 
  شرگونه مصرالح سراختمانی از قبیل گچت سریمانت ماسره بادیت ماسرهت پوکهت شنت سنگ ریزهت خاک رست تیغه

 گچیت بلوک و مشابه آنها 
  شر نوع ماشین آالت نیمه سنهین از قبیل شر نوع اره برقیت دستهاه برشت دستهاه جوش و پیستوله رنگ

 پاشی و ابزار و ادوات مکمل یا مشابه آنها
 آالت خام شرگونه آشن 
  قطعات نئوپان به صورت برش نخورده )ورود قطعات نئوپان جهت چیدن در کف غرفه منوط به اخذ مجوز از

 ستاد برگزاری و مدیریت طراحی و غرفه آرایی است.(
 ساخت غرفه شا باید با رجایت تمامی مقررات و موارد ایمنی صورت گیرد. -
 باشد.میپیمانکار موظف به رجایت اصول ایمنی محیط کار  -
پیمانکار غرفه سازی / شرکت کنندگانت مسئول جملکرد و شرگونه حادثهت اتفاق و تصادفات احتمالی که برای  -

کارگران و نیروشای اجرایی و پرسنل خودت از شنهام ورود به مجموجه نمایشهاشی و نیز شنهام جملیات اجرایی 
 رسنل خود را بیمه نمایند.ساخت و نص  غرفه بروز می کندت شستند و می بایست تمامی پ

و ...( باید به صورتی انجام پذیرد  V.I.Pطراحی و ساخت فیاشای بسته )انبارت آبدارخانهت اتاق کنفرانست  -
 که از بیرون داخل اتاق قابل رویت باشد.

 رجایت ارتفاع مجاز در شر سالن مطابق با دستورالعمل شای شرکت نمایشهاه شهرداری تهران الزامی است. -
یزان نمودن شرگونه سازه و مواردی از قبیل پرچمت بنر و پوستر از سقف سالنها و استفاده از پروژکتورشای آو  -

 سقفی براساس مقررات و دستورالعمل شای شرکت نمایشهاه شهرداری تهران کالً ممنوع است.
 .اتصال شرگونه نشانه تبلیغاتی به اجزای سالن ممنوع می باشد -

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

موظف است فقط از فیای غرفه تخصیص داده شده جهت انجام جملیات اجرایی استفاده نماید و پیمانکار  -
 استفاده از فیای راشروشا جهت تخلیه تجهیزات و لوازم ممنوع است.

 پریزشای موجود در محدوده غرفه خود تامین نمایند.    از باشند که برق غرفه خود را پیمانکاران موظف می -
اجرای برق رسانی به غرفه ملزم به رجایت تمام ضوابط فنی و اصول ایمنی و استفاده از لوازم پیمانکار در  -

استاندارد بر اساس ضوابط و دستورالعملهای شرکت نمایشهاه شهرداری تهران می باشد. در صورت جدم 
ئولیتهای ناشی از رجایت موارد یاد شده از ادامه کار پیمانکار متخلف جلوگیری به جمل خواشد آمد و کلیه مس

 باشد.آن به جهده پیمانکار می
)تأسیسات الکتریکی(  01)ایمنی(ت  01در زمان غرفه سازی رجایت مباحث مقررات ملی ساختمان جلی الخصوا  -

تأسیسات  -1و  0معاونت برنامه ریزی و نرارت راشبردی ریاست محترم جمهوری ) جلد  001و نشریه شماره 
 فشار ضعیف( اجباری است.

به جای المپ شای  SMDو  LEDاستفاده از سیستم شای نورپردازی با المپ شای کم مصرف و المپ شای  -
 پرمصرف جاری )شالوژن معمولیت گازیت رشته ای و مدادی و ...( اجباری است.

پیمانکار غرفه سازی موظف است نسبت به زیبا سازی دیواره شای جانبی مشرف به غرفه شم جوار و یا راشروشا  -
 نص  بنر یا رنگ متناس  با غرفه مجاور یا راشرو اقدام نماید. با

به دلیل لزوم سهولت دسترسی جوامل برق سالنها به تابلوشای برق الزم است پس از چیدمان غرفه شا شیچ  -
شا قرار نهیرد. بدیهی است این فیاشا قبل از افتتاح و در زمان برگزاری گونه وسایل اضافی پشت دیواره

مورد بررسی قرار گرفته و در صورت مشاشده موارد مذکورت وسایل به خارج از سالن انتقال داده نمایشهاه 
خواشد شد و برگزار کننده و شرکت نمایشهاه شهرداری تهران شیچ مسئولیتی در قبال گم شدن احتمالی 

دیوارشای غرفه  وسایل مذکور نخواشد داشت. جالوه بر این در صورت وجود وسایل مربوط به غرفه شا در پشت
 باشد.و بروز شرگونه حادثه احتمالی کلیه خسارات و مسئولیتهای ناشی از آن به جهده غرفه دار متخلف می

حیور مهندس ناظر و نماینده مسئول ساخت غرفه با در دست داشتن یک کدی از مجوز تأیید شده ساخت  -
 غرفه در طول مدت اجرای غرفه سازی در محل الزامی است.

خاتمه یابد و پیمانکار موظف است کلیه وسایل غیر قابل  01/0/79چهارشنبه اجرایی باید تا روز  جملیات -
استفاده از قبیل نخاله شای ساختمانیت جعبه شای خالی و ... را یک روز قبل از افتتاح نمایشهاه از محوطه خارج 

ه شای ساختمانیت خسارت مربوطه نماید. در صورت جدم اتمام غرفه سازی در زمان مقرر و خروج بموق  نخال
بنا به تشخیص برگزارکننده از وجه نقد سدرده تیمین حسن انجام کار و جم  آوری تجهیزات غرفه سازی بابت 

 خسارت دیرکرد کسر خواشد شد.
 بسته خواشد گردید.  11درب سالنها رأس ساجت  01/0/79چهارشنبه در روز  -

 

 جمع آوری غرفه ها: -ج

روز پس از نمایشهاه به  0غرفهت تجهیزات غرفه سازی و ضایعات باقی مانده باید به طور کامل حداکثر کلیه اشیاء داخل 
خارج از محوطه نمایشهاه حمل شود. استرداد وجه نقد سدرده تیمین حسن انجام کار و جم  آوری )جدم تغییر در طرح 

شر نوعت تخلیه بموق ( منوط به جم  آوری و خروج  شای تأیید شدهت پایان بموق  غرفه سازیت جدم وارد نمودن خسارت از
کامل ضایعات از محوطه نمایشهاه در مدت مقرر و پس از بررسی و ارائه گزارش خسارات احتمالی از طرف شرکت 

 باشد.نمایشهاه شهرداری تهران با ارائه فرم تأییدیه می

 



 

 

 

 

 

 

 جریمه ها و خسارات:

بدیهی است بعد از اتمام کار نمایشهاه و ارائه گزارش از سوی شرکت نمایشهاه شهرداری تهرانت وجه نقد فقط با ارائه 
نده تحویل نمایاصل رسید فیش واریزی )که در شنهام دریافتت تحویل نماینده گردیده(معرفی نامه کتبی و مهر شرکتت 

تخلفت جریمه شا از تیمین ارائه شده مطابق جدول زیر کسر خواشد خواشد گردید و در صورت /غرفه ساز مشارکت کننده
 گردید.

کد 
 موضوع خسارات خسارت

میزان 
خسارات 
 )ريال(

0 

 01/0/79 مورخ چهارشنبه روز  11تا ساجت پیمانکار غرفه سازی موظف است  –حسن انجام کار 
تا لحره باز بودن درب سالنها نسبت به اتمام کار غرفه سازی اقدام نموده و کلیه وسایل 
 غرفه سازیت شمچنین ضایعات غرفه سازی یا کف سازی را به خارج از نمایشهاه انتقال دشد.

توجه: این بند شامل اتمام کلیه امور غرفه سازی شامل نجاریت رنگ آمیزیت برقت نص ت کفت 
کت و انتقال وسایل غرفه سازی و ضایعات به خارج از نمایشهاه و نرافت موکت یا پار

 راشروشای مجاور و فیاشای مشترک غرفه می باشد.

111/111/11 

1 

 09/0/79شنبه مورخ یکروز  10تا ساجت  پیمانکار غرفه سازی موظف است -جمع آوری غرفه
 خسارتی تحویل مجری نماید.نموده و بدون شیچ جاروب کل غرفه را تخری  و محل غرفه را 

بعد از 
تخری  غرفه 

توسط 
پیمانکار 
ستاد 

برگزاری و 
انتقال به 
خارج از 
نمایشهاه 
مبلغ 

محاسبه و 
اجالم خواشد 

 شد.

 111/111 سانتیمتر ارتفاع غیر مجاز به ازاء شر متر طول 01تا  1

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 111/111/0 شر متر طولسانتیمتر ارتفاع غیر مجاز به ازاء  51سانتیمتر تا  00از  0

و ...(به  V.I.Pغیر قابل رویت بودن داخل فیاشای بسته )انبارت آبدارخانهت اتاق کنفرانست  5
 111/111/1 ازاء شر دریچه

6 
استفاده از مصالح ساختمانی غیر مجاز در کف یا دیواره شای غرفه به ازاء شر متر مرب  )متراژ 

 111/511 کل طبقه دوم محاسبه خواشد گردید.(

 111/111/1 ورود و استفاده از دستهاه شای غیر مجاز به ازاء شر دستهاه 9

0 
پوشاندن سقف غرفه در طبقه دوم به شر شکل و با شر گونه مصالح به ازاء شر متر مرب  

 111/111/0 )متراژ کل طبقه دوم محاسبه خواشد گردید.(

 111/111/0 ازاء شر متر طولتجاوز به حریم پشت غرفه )به شر شکل و نحوه( به  7

01 
 مسدود کردن مسیر کانال شای تهویه و تأسیسات )به شر شکل و نحوه( به ازاء شر متر طول

111/111/0 

 111/111/1 تجاوز به حریم راشروشا )شامل کف غرفهت دیوارشای جانبی و پیشانی( به ازاء شر متر طول 00

01 

غرفه شم جوار یا راشروشا به ازاء شر متر طول  جدم زیباسازی دیواره شای جانبی مشرف به
)شامل جدم رنگ آمیزی متناس  با غرفه مجاور یا جدم نص  بنر با رنگ متناس  به نحوی 

 111/111/0 که موج  جدم زیبایی گردد(

01 
جدم تطابق اجرا شده غرفه با نقشه تأیید شده توسط ناظرین ذی صالح به ازاء شر متر مرب  

 111/111 غرفه محاسبه خواشد گردید() متراژ کل 

00 
انجام ساخت و ساز غرفه بدون اخذ مجوز از مرج  ذی صالح تعیین شده به ازاء شر متر مرب  

 111/511 ) متراژ کل غرفه محاسبه خواشد گردید(

 111/111/1 جدم ایستایی غرفه بدلیل جدم رجایت مقررات ملی ساختمان به ازاء شر متر طول 05

 111/111/5 مبادرت به ساخت و ساز در زمان برگزاری نمایشهاه 06

 111/111/1 جدم حیور مهندس ناظر پیمانکار در شنهام ساخت و تخری  غرفه 09



 

 

 

 

 

 

در شرایطی که شر یک از موارد تخلف از مقررات غرفه آرایی موج  اختالل در ایمنی غرفه گردد جالوه بر الزام  :1تبصره 
 مجری برگزاری نمایشهاه به جم  آوری موضوع تخلف و اصالح آنت خسارت مربوطه محاسبه و منرور خواشد شد. 

تمامی جرایم جدول فوقت نافی مسئولیت مهندسین ناظر و پیمانکاران ساخت نبوده و مسئولیت جواق  امر و  :2تبصره
 پاسخهویی در مراج  ذی صالح قانونی بر جهده ایشان خواشد بود.

این شرکت با مطالعه تمامی موارد مندرج در این قوانین و مقرراتت ضمن قبول آن متعهد می گردد کلیه قوانین و مقررات 
مذکور را رجایت و شرگونه جواق  ناشی از جدم رجایت قوانین و مقررات به جهده این شرکت می باشد و ستاد برگزاری 

 شیچ گونه مسئولیتی در این خصوا ندارد.

 مدیر جامل:نام 

 مهر و امیاء شرکت:

 تاریخ:

 

00 
جریمه و خسارت بابت شرگونه جوشکاری به سازه شای داخل سالن و سازه شای محوطه باز 

 111/151 شر خال جوش

 111/051 سوراخ نمودن کف سالنت دیوارت آسفالت و سایر نقاط شر سوراخجریمه و خسارت بابت  07

11 
جریمه و خسارت بابت آویزان نمودن شر گونه پرده تبلیغاتی و شر شی از سازه شای 

 111/111/0 نمایشهاشی بدون مجوز  اداره ساختمان شر قطعه

10 
ت دیوارت کفت درب و جریمه و خسارت بابت رنگ آمیزی فیاشای نمایشهاشی اجم از ستون

 111/111 پنجره وغیره شرمترمرب 

 111/111 میلیمتر ضخامت شر متر مرب  6جریمه و خسارت بابت شکستن شیشه شای ساده  11

11 
شای رنهی و رفلکستسکوریت وخم جریمه و خسارت بابت شکستن شیشه

 111/611 میلیمترشر متر مرب 6تاضخامت

شای چوبی احداثی دور ستونهات به ازاء شر آوری باکسجم جریمه و خسارت بابت جدم  10
 باکس

111/111 

جریمه و خسارت بابت چسباندن شر گونه کاغذت موکت و ... به دیواره شات ستونهات  15
 تابلوشای برق و ...

111/151 

 111/511 جریمه و خسارت بابت نص  شرگونه چراغ روشنایی بدون مجوز اداره برق به ازاء شر چراغ 16

 111/151 جریمه و خسارت بابت شر انشعاب برق بدون مجوز اداره برق 19



 

 

 

 

 

 

 / الف(201)فرم شماره  

 نام مشارکت کننده )شرکت(:                                                                  نام سالن:

 متراژ غرفه:                               شماره غرفه:                                                           

 آدرس شرکت:

 تلفن شرکت:                                                    موبایل:

........................................ را بعنوان پیمانکار ساخت غرفه خودساز  اینجانب......................................... مدیر عامل شرکت .............................................. بدینوسیله شرکت
 خود در این نمایشگاه معرفی می نمایم.

 تاریخ:                            مهر و امضاء مشارکت کننده                                                                      

 

 دس ناظرتعهدنامه مهن

ت غرفه شرکت .................................... تعهد می نمایم در طراحی اینجانب .................................................... مهندس ناظر شرکت ................................... پیمانکار ساخ
ن، استانداردهای بین المللی، ضوابط فنی و اصول ایمنی و مقررات شرکت نمایشگاه شهرداری تهران و ساخت غرفه شرکت مذکور مبحث مقررات ملی ساختمان ایرا

 ر عهده می گیرمرا رعایت نموده و همچنین پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح در امر طراحی و غرفه سازی غرفه مذکور را ب
 را مورد بررسی و نظارت قرار دهم. سه طرح غرف خودسازن نمایشگاه و یا نمایشگاه های هم زمان با آن حداکثر و همچنین متعهد می گردم در ای

 ..................................................................نشانی مهندس ناظر: ...........................................................................................................

 .............................طرح شماره : .............. تلفن : ................................................. موبایل: .................................

 ره نظام مهندسی: ....................................... شماره پروانه اشتغال: ................................شماره شهرسازی: .............................................. شما

 تاریخ:                            مهر و امضاء مهندس ناظر                                                                      

 

 ر ساخت غرفه خودسازتعهدنامه پیمانکا

........................... )نامه پیوست( به عنوان نماینده تام االختیار شرکت اینجانب ................................................ که طی نامه شماره .................................. مورخ ...........
................. پیمانکار ساخت غرفه مشارکت کننده فوق معرفی گردیده ام، ضمن پذیرش تمام مسئولیت های قانونی و حقوقی ناشی از عدم ....................................

س از پایان ساعت پ 32ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه فعالیتهای غرفه سازی را به پایان رسانده و حداکثر  32اجرای صحیح در امر غرفه سازی، تعهد می نمایم 
 نمایشگاه نیز غرفه ساخته شده و کلیه موارد مربوطه را جمع آوری و تخلیه نمایم.

 .................................................................................................................................................................................................. نشانی پیمانکار ساخت:

 ......  موبایل: ..............................................................................تلفن: ......................................................

 تاریخ:                              مهر و امضاء پیمانکار ساخت                                                                              

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
  / ب(201 ) فرم شماره 

 مشخصات مشارکت کننده

 نام مشارکت کننده)شرکت(:

 متراژ غرفه:             مترمربع                                                                    شماره غرفه:

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

 تاریخ:.................................                                                          ..............................   موبایل: .................................................                                   تلفن:...................................

 مهر و امضاء مشارکت کننده :                                                                                                                                                                

  

 نام نماینده تام االختیار:                        نام شرکت :                                                                    نام مدیر عامل:       

 شماره ثبت شرکت:                                                 زمینه فعالیت شرکت:

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

 تاریخ:..............................                                                                      .......                        تلفن:.................................................................   موبایل: ............................................

 مهر و امضاء پیمانکار ساخت                                                                                                                                                               

 

 (اداره محترم حفاظت فیزیکی:2

ن ایران، استانداردهای بین طرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که بصورت پیش ساخته شده و آماده نصب و اجرا می گردد و از نظر رعایت طرح با مبحث مقررات ملی ساختما

شرکت نمایشگاه شهرداری تهران مورد تأیید قرار گرفت. بدیهی است در هنگام ساخت غرفه مذکور نیز نظارت کامل در خصوص رعایت المللی، ضوابط فنی و اصول ایمنی، مقررات 

 کامل این قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت .

 حداکثر ارتفاع مجاز غرفه:                      متر

 امضاء کارشناس فنی مجری:                                                                                    تاریخ:                                        

 مهر و امضاء مجری نمایشگاه:

 201( در فرم های الف وب /1)

 رعایت حداکثر تعداد طرح های مورد نظر از سوی مهندس ناظر مورد بررسی و تایید گرفت .

 درج امضاء و مهر مشارکت کننده مورد بررسی و تایید قرار گرفت مجاز مورد بررسی و تایید قرار گرفت رعایت ارتفاع 

 درج امضاء و مهر مهندس ناظر مورد بررسی و تایید قرار گرفت  درج امضاء و مهر پیمانکار ساخت مورد بررسی و تایید قرار گرفت

 وجه نقد

 هیزات ساخت غرفه بالمانع است.ضمنا ورود اقالم و تج       ضمانت  

 تاریخ :                                                                        امضاء مدیر طراحی و غرفه آرایی                                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 درخواست برق

 

 کنندگان (شرکت) ویژه 

 

 نمایم :باتوجه کامل به مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه در خواست برق در نمایشگاه فوق را به شرح زیر اعالم می

 نام شرکت / موسسه شرکت کننده : ......................................

 ...................تلفن : ...................................... فاکس : .............

 

 برق 

 

 باشد .ها از لحاظ مسائل ایمنی مقدر نمی*تخصیص برق شب به غرفه

 درصورت داشتن وسایل خاص که نیاز به برق مشتری دارد ، نام وسیله قید گردد.

 

 

 توضیحات برقی مورد نیاز :

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................

................................................... 

 

    گونه تع دی را تقبل فرم برگزار کننده در قبال اختصوواص هن ا هی در صووورت تواخیر در ا نم نیواز موارد این

 نماید .نمی

 های شرکت نمایشگاهی ش رداری ت ران کنندگان ، بر اساس تعرفههای برق متقاضویان برق کلیه شورکت  هزینه

 کنندگان اخذ خواهد شد .محاسبه گردید و قبل از پایان نمایشگاه از شرکت

  

 : .......................................................................................................................... تاریخ : .............................................. مهر وامضاءنام و سمت متقاضی : 

 

 

 

 سالن :                           شماره غرفه :گردد :              نام قسمت توسط ستاد برگزاری تکمیل میاین 


