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  مقررات عمومي  -ب

  مترمربع مي باشد. 30متر مربع و درفضاي باز  12حداقل متراژ غرف درفضاي سرپوشيده  - 1

 بـه   12غرف خيريـه و نشـريه  از   راژ غرف درفضاي سرپوشيده جهت  نمايشگاهي حداقل مت امور: در صورت اخذ مجوز از معاونت  1تبصره 

  مترمربع كاهش مي يابد. 9و   6 ترتيب 

: مشاركت كنندگاني كه به صورت گروهي(پاويون) تحت سرپرستي يك كشور و يا يك شركت مادر تخصصي خاص در نمايشگاهي  2تبصره 

متر مربع (بند يـك   12 رعايت حداقل متراژ غرف درفضاي سرپوشيده به ميزانمشاركت نمايند، درصورت استفاده از يك فضاي مشترك از 

 مقررات عمومي)معاف مي باشند.

 متر مربع مي باشد. 12حداقل متراژ غرف خود ساز  - 2

متر مربع باشـد، حـداقل    48مجريان نمايشگاهي مكلفند كه در جانمايي غرف ارزي و ريالي، در صورتيكه مساحت بخش ارزي تا سقف  - 3

متر  4متر مربع باشد، حداقل عمق آن كمتر از  48متر در نظر گرفته نشود و در صورتيكه مساحت بخش ارزي بيش از  3آن كمتر از  عمق

 در نظر گرفته نشود.

طرف باز و جزيره اي جهت رعايت نكات فنـي از قبيـل    3و2مجريان نمايشگاهي و پيمانكاران غرفه ساز مكلفند در ساخت و ساز غرف  -4

مودن غرف مجاور و رعايت طراحي داخلي و معماري، در صورت احداث ديواره مجاور با راهرو ترتيبي اتخاذ فرمايند كه ساخت ماسك نن

سانتيمتر به داخل غرفه ( جهـت امـور زيباسـازي) عقـب      50درصد كل آن تجاوز ننمايد و همچنين ديواره مذكور  50ديواره يادشده از 

 متر نسبت به ارتفاع مجاز سالن الزامي مي باشد. 1ه مقدار نشيني نموده و كاهش ارتفاع آن ب

مجريان نمايشگاهي و پيمانكاران غرفه ساز درصورتيكه يك يا چند ضلع غرفه آنان در روبروي دربهـاي ورودي، خروجـي و اضـطراري     -5

 ه ماسك نگردند.سالن قرار گيرد، مظفند كه ضلع يادشده را بصورت باز اجرا نمايند به نحوي كه دربهاي مورد اشار

  مشخص گرديده است كه رعايت آن الزامي است.  1طبق جدول شماره درهر سالن  ارتفاع مجاز غرفه آرايي - 6

 در مواردي كه ديواره غرفه اي در مقابل دريچه هاي هواساز سالن قرارگيرد الزم است فضاي جلوي دريچه هاي فوق باز باشد. -7

به نحوي كه  طول( يك مترو بيست و پنج سانتي متر) باشد متر25/1از ديوار سالن به ميزان  فاصله غرف ،سالنها غرف داخل در جانمايي  - 8

فاصله از تابلوهاي توزيع برق فشار ضعيف، جريان ضعيف (تلفن،  ود . همچنيندر نظر گرفته شمربوطه جهت دسترسي عوامل حريم الزم 

بـه  متر پيش بيني مي گردد به نحوي كه درب تجهيزات مربوطـه   1ل صوت، كشف و اعالم و اطفاء حريق، تجهيزات مرتبط و غيره)حداق

  باز گردد). سهولت
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مـي باشـند،    )HSEEمجريان نمايشگاهي و پيمانكاران غرفه سازي موظف به گذراندن دوره ايمني، بهداشت، محيط زيست و انـرژي (  - 9

    HSEEنكات فني و ايمني، ملزم بـه رعايـت قـوانين     مجريان نمايشگاهي، مشاركت كنندگان و پيمانكاران غرفه سازي ضمن توجه به 

  مي باشند.

 .اضطراري و رعايت حريم دربهاي اصلي به فاصله يك متر از هر طرفغرفه در مقابل دربهاي اصلي و واگذاري عدم  -10

صورتيكه راهرويـي در  متر براي راهروهاي فرعي( در  3متر براي راهروي اصلي و   4رعايت استاندارد عرض راهروها با احتساب حداقل  - 11

 داخل فضاي اجاره اي يك غرفه يا يك كشور  بصورت خصوصي ايجاد گردد و عمومي نباشد از اين استاندارد معاف ميباشد).

 غرفه سازان (پيش ساخته و خودساز) مي بايست از المپ هاي كم مصرف استاندارد استفاده نمايند. - 12

طول  مجاز مي باشد، ضمن اينكه عمق غرف فضاي باز مي بايست متر 1ابان منهاي حداكثرعمق غرف فضاي باز به ميزان نصف عرض  خي - 13

 با توجه به عرض معبر)( ننمايد.متر تجاوز  7از 

 با توجه به مبلمان محيطي و ديدگاه بصري از هرگونه واگذاري غرف فضاي باز به شرح ذيل خودداري گردد: - 14

 اطراف استخر بزرگ نمايشگاه. �

 سمت شرق باغ ژاپني. �

 بلوار مابين جهارراه اداري تا ساختمان رفاهي از دو طرف. �

 صرفاً بخش جنوبي). 41و  40(روبروي سالنهاي  38خيابان ضلع شمالي سالن  �

 ) درصورت استثناء با كسب مجوز از حوزه معاونت فني و مهندسي.38اطراف ميدان آلمان(شرق سالن  �

 دكنندگان حريم هاي به شرح ذيل مي بايست رعايت گردد:و ارائه خدمات به بازدي  HSEEبا توجه به مبحث مهم  - 15

 متر طول. 5فاصله از كيوسك هاي اطالع رساني حداقل  �

 متر طول. 1حداقل  )GREEN LANEفاصله از مسير خودرو برقي(  �

 متر 1فاصله از شيرهاي آتش نشاني از هر طرف حدود  �

  گرفته شود كه از داخل خيابان قابل رويـت بـوده و بـه سـهولت      فاصله از شيرهاي آبخوري و عابربانك ها به اندازه اي در نظر �

 در دسترس باشند.

 .خيابان فاصله داشته باشد جدولجهت ساخت غرف درفضاي باز الزم است ديواره پشتي غرفه ها حداقل به ميزان نيم متر از  - 16

  عالمـت گـذاري كـرده و     يـين شـده  مجري نمايشگاه موظف است محل استقرار غرف فضـاي بـاز را بطـور دقيـق برحسـب ابعـاد تع       - 17

 .كنندگان نيز جهت استقرار و نمايش كاالي خود به هر شكل از محدوده تعيين شده غرف خود تجاوز ننمايندمشاركت 
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ــاز نمايشــگاهي     - 18 ــاي ب ــرف  فض ــا، درغ ــه ه ــه غرف ــاع كتيب ــداكثر ارتف ــت آن ،    1ح ــدم رعاي ــورت ع ــه در ص ــد ك ــي باش ــر م   مت

عرفه هاي تبليغاتي شركت سهامي، هزينه هاي مربوطه را به مديريت روابط عمومي و امور بين الملـل  مشاركت كننده ميبايست بر طبق ت

 )پرداخت نمايد. (فقط درج  نام و لوگوي مشاركت كننده در كتبه غرفه مجاز ميباشد

منوع ميباشـد و در صـورت عـدم    هرگونه تبليغ در ديواره هاي بيروني غرف فضاي باز ( به غير از درج  نام و لوگوي مشاركت كننده ) م - 19

 .شركت اخذ خواهد شد طريق مديريت روابط عمومي و امور بين المللرعايت آن ، هزينه هاي مربوطه از 

رعايت حريم پست هاي برق و دسترسي به امكانات اطفاء حريق ، سرويس هاي بهداشتي، تابلو هاي تبليغاتي، كيوسـكهاي تلفـن، درب    -20

 ري ،  مســـير تـــردد خودروهـــا و عابرپيـــاده درنقشـــه هـــاي  جانمـــايي  فضـــاي بـــازهـــاي ســـالنها، درب هـــاي اضـــطرا

الزم االجراست، عالوه بر اين رعايت حريم تاسيسات و جلوگيري از قرارگرفتن هر گونه اشياء مازاد در محدوده هـاي مـذكور ضـرورت     

 .دارد

پيس در داخل محوطه مي بايست  از مديريت غرفه آرايي مجريان  نمايشگاهي و شركت ها يا پيمانكاران تبليغات محيطي براي نصب اس - 21

مجوز اخذ نمايند و شركت ها يا پيمانكاراني كه وظيفه نصب استراكچر و سازه هاي موقت را عهده دار مي باشند مي بايست داراي رتبـه  

طراحـي و   مـديريت  توسطا ، در خصوص اسپيس در محوطه باز باشند و استحكام متريال ساخت آنه شركت سهامي نمايشگاهها(گريد) 

 .مورد تأييد قرار گيرد غرفه آرايي

  متـر   3 تـا متر حريم  از هر سمت درب سالن رعايت گردد و ارتفاع ايـن غـرف    2غرف  فضاي باز مجاور درب سالنها مي بايست حداقل  - 22

 .متر تجاوز ننمايد 3پس از حريم مي بايست از حداكثر 

ارزي/ ريالي و پيش ساخته / خودساز با رنگهاي مجزا و همراه با نـام مشـاركت كننـدگان و متـراژ     غرفه هاي ، در نقشه جانمايي سالنها  - 23

ــاخته ارزي،         ــيش س ــالي، پ ــاخته ري ــيش س ــاي پ ــه ه ــراژ غرف ــع مت ــين درج جم ــوند. همچن ــان داده ش ــا نش ــورت خوان   بص

د تحت پوشش هر سالن در ذيل نقشه ضرورت خودساز ريالي ، خودساز ارزي و ستادي بصورت دقيق و مجزا همراه با جمع كل متراژ مفي 

 .دارد

  : غرفه هاي خيريه و نشريه ميبايست درجمع متراژ غرفه هاي پيش ساخته ريالي منظور گردد. 1تبصره 

% از كل مساحت نيم طبقه در محاسبه جمع متراژ غرفه خودساز( ارزي يـا ريـالي)   50: در غرفي كه داراي  نيم طبقه ميباشند،2تبصره 

  ردد. لحاظ گ

درج شناسنامه طرح شامل: مشخصات طراح ( شخص حقيقي يا حقوقي )، تاريخ طراحي، مهر، امضاء و تلفن طراح، عنـوان نمايشـگاه و    - 24

 .تاريخ برگزاري ذيل تمامي نقشه ها و در همه مراحل، ضرورت دارد
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مربع كه شيشه سكوريت يا پلكسي گالس در متر 6به متراژ حداقل  با نصب درب مناسب ه ايغرف مجري موظف به تخصيص فضا و اجراي - 25

و همچنـين پيشـخوان حراسـت بـا      سالن يتجهت مديراطراف آن  به نحوي تعبيه گردد كه ديد كافي به راهرو هاي سالن داشته باشد، 

  مجـري   ذكـر اسـت كـه   مي باشد. الزم به  سالنهاي تحت پوشش ، در نزديكي درب اصلي در كليهمتريال درحد نو و باكيفيت درجه يك

 پس از تحويل سالن، ابتدا نسبت به موارد ياد شده، جانمايي و اقدام نمايد.مي بايست 

مجري برگزاري هر نمايشگاه ، موظف است فردي را بعنوان مسئول فني خود داراي شرايط ذيل  جهت نظارت بر رعايت كامـل ضـوابط و    - 26

گاه ها به ويژه مقررات و دسـتورالعملهاي  غرفـه آرايـي از قبيـل     مقررات عمومي و فني، تمامي دستورالعمل هاي شركت سهامي نمايش

  رعايت حريم راهرو ها،حريم هاي تاسيسات، برق ، آتش نشاني ، صوت ،  ارتفاع مجاز سـالنها ، بررسـي و تاييـد طـرح غـرف خودسـاز      

ــماره     ــرم ش ــدير         102( ف ــت م ــر فعالي ــرف و ب ــاخت غ ــر س ــارت ب ــره، نظ ــاظتي و غي ــي و حف ــات ايمن ــالنها )  ، نك   ان س

( درخصوص امور غرفه آرايي ) ، عدم اجراي سقف جهت طبقه دوم غرف ،  نظارت بر جانمايي غرف و مطابقت آن با نقشه جانمايي ، اعالم 

به روز قبل از برگزاري نمايشگاه  45مغايرتها و ديگر امور غرفه آرايي  ، بهمراه نمونه امضاء مسئول فوق الذكر و  مهر مجاز خود ، حداقل 

 اين مديريت معرفي نمايد

مسئوليت بيمه حوادث و هرگونه اتفاق ناشي از ساخت، تخريب و جمع آوري در مورد پرسنل غرف پيش ساخته و خودسـاز، بـه عهـده     - 27

  .پيمانكاران غرفه ساز مي باشد

  شرايط مسئول  فني :

ـ   • مـدرك تحصـيلي   يـا دارا بـودن   رتبط و  دارا بودن  مدرك تحصيلي كارشناسي عمران و يا معماري با يك سال سابقه كـار م

 .سال سابقه كار مرتبط 3كارشناسي در رشته هاي ديگر با 

مدرك تحصيلي كـارداني در  يا دارا بودن سال سابقه كار مرتبط و   2دارا بودن  مدرك تحصيلي كارداني عمران و يا معماري با  •

 قابل بررسي مي باشد).(سوابق تجربي مرتبط سال سابقه كار مرتبط 4رشته هاي ديگر با 

قبـل از هرگونـه جانمـايي شـركت      ،ارائه نقشه اوليه بصورت كلي و بلوك بندي شده سالنهاي تحت پوشش و فضاي باز هـر نمايشـگاه    - 28

 .به مديريت طراحي و غرفه آرايي مجري، فنيمسئول  بهمراه معرفي نامه ،درج نام غرف مشاركت كننده و كنندگان 

  پوشــش و فضــاي بــاز ( پــس از جانمــايي غــرف بـــر اســـاس تفكيــك ارزي /ريــالي و خودســاز / ارســال نقشــه ســالنهاي تحــت  - 29

به اين  كنندگانبهمراه ليست مشاركت   شگاهـايـقبل از افتتاح نم روز 20حداقل  و بصورت پرينت رنگي  ، A3پيـش ساخته ) در سايز 

 مديريت.
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نسخه از نقشه هاي نهايي با آخرين تغييرات، آخـرين ليسـت    6ارائه  نسبت به حداقل يك هفته قبل ازتحويل سالنمجري موظف است  -30

، رنگي  و كامالًَ خوانا و اندازه گذاري شده با اعداد بزرگ) بهمراه جدول تكميل شده اعالم متراژ A3مشاركت كنندگان (نقشه ها در سايز 

   اين مديريت اقدام نمايد.به  )كه ممهور به مهر ، تاريخ و امضاء مجري باشد, 2نمايشگاه(جدول شماره 

  ديريت طراحي و غرفه آرايي مي باشد.جانمايي شده منوط به هماهنگي با م : هرگونه تغيير در نقشه اوليه و 1تبصره 

: مجري پس از ارائه نقشه نهايي ، آخرين ليست مشاركت كنندگان و جدول تكميل شده متراژ نمايشگاه، مجـاز بـه تغييـر در     2تبصره 

ــوارد ارائــ  ــده        م ــه ش ــات  ارائ ــرين اطالع ــاي آخ ــر مبن ــت ب ــازها الزم اس ــاخت و س ــه س ــام كلي ــد  و انج ــي باش ــده نم   ه ش

  صورت پذيرد.  

  مجري نمايشگاه موظف است پيمانكاران غرفه بندي پيش ساخته و موكت ، مديران سـالن هـاي تحـت پوشـش و فضـاي بـاز خـود را          - 31

 .ويل گرفتن سالن به اين مديريت  معرفي نمايدروز قبل از تح 10( بهمراه شماره تماس آنان ) حداقل 

 .قبل از تحويل سالن به مجري، ارائه موارد درخواستي به مديريت طراحي و غرفه آرايي الزامي است - 32

  مجري نمايشگاه موظف است ترتيبي اتخاذ فرمايد تا از طريق مسئول فني مجـري،  نسـبت بـه صـفحه گـذاري در زيـر سـتون هـاي          - 33

  اي نمايشگاهي در فضاي باز اقدام نمايد.غرفه سازي و كااله

  مقررات غرف پيش ساخته و موكت  –ج 

 :اقالم مورد استفاده در غرف پيش ساخته  به شرح ذيل مي باشد - 34

 پانل •

 قيد و پايه •

 )پوشش كف (موكت •

 )تجهيزات ( شامل صندلي، ميز، نور، رابط برق، آبدارخانه، سطل زباله و ... •

 سردرب نويسي •

 رابر با استاندارد واحد برقبرق و روشنايي ب •

 )اليت باكس يا جداكننده و فالور باكس(انتخابي •

قطعات مي بايست فاقد هر گونه زدگي ، خوردگي، شكستگي، تغيير شكل و طيف رنگ متفاوت بوده ، همچنين داراي پوشش كامل  كليه - 35

 .و تميز باشد

 .رنگ روغني باشد -پي.وي.سي -پرينت  -كاغذ -واند از مالمينهپانل ها از جنس ام. دي. اف يا اي. بي .اس بوده و پوشش آن مي ت - 36
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 .قطعات مي بايست به گونه اي مونتاژ و نصب گردند كه از استحكام ، ايستايي ، تراز و گونيايي مناسب برخوردار باشند - 37

متر  12وهر زايش هر شش  متر مربع و با اف، يك عدد پريز برق متر مربع يك عدد ميز، دو عدد صندلي  12به ازاي متراژ غرفه تا مساحت  - 38

 . يك عدد ميزافزوده مي گرددو يك عدد صندلي  بترتيب مساحتمربع 

         

 نمونه هايي از غرف استاندارد با تجهيز (پيش ساخته) ساخته شده از سمت راست پانل و آلو مينيوم و اسپيس فريم

ــا كيفيــت مطلوب(  - 39 ــت ب ــل اســتفاده از موك ــر  950حــد اق ــرم در ه ــداقل   گ ــت طــرح دار ســوپر و ح ــراي موك ــع ب ــر مرب   850مت

راه)با رعايت تجانس رنگ در فضاهاي نمايشگاهي تحت پوشش و تفاوت در رنگ موكت كف غرف و گرم در هر متر مربع براي موكت كج  

 .راهروها به همراه نصب مناسب و با كيفيت باشد

از نمايشگاهها ( جهت داخل غرف و راهروها)، مراتب مي بايست بهمراه  درصورت تصميم به استفاده از موكت تك رنگ در برخي تبصره :

  دالئل مربوطه و درزمان مناسب جهت اخذ تأييديه الزم از حوزه معاونت فني و مهندسي ارسال گردد.

  مقررات غرف خودساز - د

ــاخت   - 40 ــار س ــه مربوطــ         پيمانك ــين نام ــق آي ــده ( طب ــالحيت ش ــد ص ــوقي تايي ــاي حق ــركت ه ــه ش ــاز ب ــود س ــرف خ   ه)غ

ــت             ــتند) جه ــاز هس ــود س ــرف خ ــه داراي غ ــا (ك ــگاه ه ــدگان در نمايش ــاركت كنن ــط مش ــه توس ــود ك ــي ش ــالق م   اط

ساخت و ساز غرف خود انتخاب گرديده و به مجري نمايشگاه به منظور بررسي فني و اجراي طـرح غرفـه سـازي ذيـربط در چـارچوب       

ي طرح غرف مذكور را در صورت تأييد فني و اجرايي طرح آن توسط ) معرفي مي شوند و مسئوليت اجرا102تكميل فرم مربوطه( شماره 

ييد نيز قرار گرفته باشد) ، بـه نيابـت از مشـاركت    أنماينده ذيصالح مجري نمايشگاه(مسئول فني معرفي شده از سوي مجري كه مورد ت

ت فني و ايمني ، مقررات و دستورالعملهاي مقررات ملي ساختمان ايران ، نكا مبحثكننده در نمايشگاه بعهده داشته و موظف به رعايت 

 .شركت سهامي نمايشگاهها به ويژه مقررات غرفه آرايي مي باشند

 :پيمانكاران غرف خودساز ميتوانند بر حسب رتبه اكتسابي، مطابق مقادير ذيل نسبت به ساخت غرفه اقدام نمايند - 41

 متر مربع. 2000راژ غرفه بصورت همزمان تا سقف مت   7حداكثر    Aپيمانكاران رتبه  �
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 متر مربع. 1200غرفه بصورت همزمان تا سقف متراژ      5حداكثر   Bپيمانكاران رتبه �

 متر مربع.  600غرفه بصورت همزمان تا سقف متراژ   4حداكثر    Cپيمانكاران رتبه �

 متر مربع.   200غرفه بصورت همزمان تا سقف متراژ    3حداكثر    Dپيمانكاران رتبه �

 متر مربع.   100غرفه بصورت همزمان تا سقف متراژ  2حداكثر    Eران رتبهپيمانكا �

طبق آيـين نامـه    غرفه ساز داراي گريد اجازه واگذاري گريد خود را به شركتهاي غرفه ساز ديگر ندارند و در صورت مشاهدهشركتهاي  - 42

 اجرايي مربوطه با آنان برخورد خواهد شد.

، اخذ  اين شركت ليست مورد تاييد خودساز با   ضمن تطبيق مشخصات پيمانكار ساخت غرفاست مجري برگزاري هر نمايشگاه ، موظف  - 43

فرم مجـوز تاييـد    1بر اين اساس ممهور شدن رديف كه نمايد. اقدام مدارك الزم نسبت به تاييد طرح و صدور مجوز ساخت  مستندات و

ري هر نمايشگاه، به عنوان تأييديه مقررات عمومي و فني هرطرح  نمونه پيوست ) توسط مسئول فني مج -102طرح غرف خودساز  ( فرم 

 .مي باشد

 .الزم به ذكر است كه مجري حق  دريافت هيچگونه وجهي  جهت تاييد طرح غرف خودساز را ندارد

ـ  -44 ربط، بـه منظـور   مجريان برگزاري نمايشگاهها موظفند نسبت به تنظيم و اجراي برنامه زمان بندي مناسب قبل از برگزاري نمايشگاه ذي

بررسي و تأييد طرحهاي غرف خودساز در چارچوب ضوابط مربوطه به نحوي اقدام نمايند كه تمامي طرح هـاي مربـوط بـه غـرف خـود      

قبل از تحويل گرفتن سالن بررسي و در صورت انطباق با دستورالعملهاي مربوطه توسط مجري تأييد شده باشـند. بـر   روز  15حداكثرساز

يك نسخه از هرطرح تأييد شده  ( شامل پالن،پرسپكتيو وليست مواد مصرفي هر غرفه  ) به انضمام ديگر مسـتندات  اين اساس تحويل 

 )غرفه مربوطـه فرم تكميل شده تعهد نامه پيمانكار ساخت ) ، كپي معرفي نامه و 102الزمه ( شامل تصوير تاييد طرح غرف خودساز (فرم 

گان غرف خودساز مورد اشاره  بصورت يكجا، بهمراه نامه اي در اين خصوص از طريق اداره بهمراه فهرست مشخصات كليه مشاركت كنند

قبل از تحويل گرفتن سالن ، به مديريت طراحي و غرفه آرايي و مديريت سالن هـا از سـوي    يك هفته دبيرخانه شركت سهامي ، حداقل

 .مجري برگزاري نمايشگاه الزامي است

، پيمانكاران خودساز رتبه Aاري  غرفه سازان  و امكان ارتقاء به رتبه باالتر باستثناي پيمانكاران داراي رتبه در راستاي بهره برد: 1تبصره 

هاي پايين تر مي توانند نسبت به ساخت غرفه باالتر از گريد خودشان با توجه به آيين نامه اجرايي تعيين صـالحيت پيمانكـاران غـرف    

  .مجوز از معاونت فني و مهندسي اقدام نمايند باكسب ،يك رتبه باالترتنها خودساز 

برخوردار مي باشند، با توجه به حضور گسترده مشـاركت كننـدگان و در پـي آن     +A و A و Bدر نمايشگاههايي كه از رتبه  : 2تبصره 

و تاييـد  ي و غرفه آرايي آن نمايشگاهها ، پيمانكاران غرف خودساز مي توانند با اخذ مجوز از مديريت طراح متراژ تحت پوششافزايش  
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% افزايش ساخت و ساز نسبت به سقف متراژ تعيين شده در آيين نامه اجرايـي تعيـين صـالحيت    40به ميزان  معاونت فني و مهندسي 

 .رتبه تعيين شده خود اقدام نمايند در پيمانكاران غرف خودساز 

سئوليت و تعهد مجري هـر نمايشـگاه نسـبت بـه پـذيرش كليـه       در صورت عدم اجراي مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه، عالوه بر م - 45

پيامدهاي ناشي ازسوءعملكرد در تأييد طرحها و اجراي آن و جبران خسارات احتمالي ، مجري موظف است در اسرع وقـت نسـبت بـه    

ز نمايندگان منتخب معاونت اصالح موارد در جهت انطباق با مقررات مربوطه اقدام نمايد. در غيراينصورت موضوع در كميته اي متشكل ا

مـورد بررسـي قـرار گرفتـه و      فني و مهندسي و مديريت هاي حراست و امور مالي ، خسارات مربوط به تخلف از مقررات غرفه آرايي را

 سـپرده هـاي مجـري   ) تنظيم و به منظور تأمين خسارت مـذكور از محـل   3گزارشي باستناد مندرجات جدول خسارت ( جدول شماره 

 .مايشگاه به معاونت امور اداري و مالي جهت اقدام ارائه مي گرددبرگزاري ن

 ممنــوع ورود اقالم مشروحه ذيل جهت اجراي غـرف خودساز به محـوطه و سـالنـهاي محـل دائـمي نمايشگاه بين المللي تهـران  -46

 :مي باشد

ه، پوكـه،  شــن،  سنــگ ريـزه، خــاك ،     هر گونه مصالح ساختماني جهت ساخت غرف خودساز از قبيل گـچ، سيـمان، مـاس -46-1

  .)آسفالت،  تيغه گچي، بلوك و مشـابه آنها (به استثناء نمايشگاههاي خاص كه به تأييد معاونت فني و مهندسي رسيده باشد

ــرش،         -46-2 ــاي بـ ــتگاه هـ ــدكاره، دسـ ــكي و چنـ ــژه ديسـ ــه ويـ ــي بـ ــل: اره برقـ ــين آالت از قبيـ ــوع ماشـ ــر نـ   هـ

  .ليتر) و پيستوله رنگ پاشي 20مپر)، پمپ باد (باالتر از آ 50دستگاه جوش ( باالتراز 

 .هرگونه آهن آالت خام -46-3

  درصد متراژ غرفه را به صورت نيم طبقه اجـرا نماينـد و همچنـين نـيم طبقـه      50مشاركت كنندگان در داخل سالن مي توانند حداكثر  - 47

 مي بايست ، بدون سقف اجرا گردد. 

يواره هاي پشتي غرف خودساز كه مشرف به راهرو نمايشگاه و غرف مجاور مي باشند بايد توسط يـك  د  : زيباسازي غرفه هاي خودساز -48

 سطح چوبي صاف به رنگ سفيد با پوشش مناسب در حد درجه يك پوشانده شوند.

بازگذاشته و در  درصد از سقف را بصورت مشبك و يا راه راه 40غرف داخل سالن كه اقدام به اجراي سقف مي نمايند مي بايست حداقل   - 49

 درصد پوشش دهند مي بايست سنسورهاي حسگر و چشمي اعالم حريق استفاده نمايند. 60صورتيكه بيش از 

 مترمربع افزايش يك عدد سنسور اضافه گردد. 60مترمربع يك عدد سنسور و به ازاي هر  60درسقف هاي كامالً پوشيده  تا تبصره: 

م كار، نيروهاي خود را بيمه نموده و با لباس هاي متحد الشكل به همراه وسائل ايمنـي بـا آرم   موظفند در حين انجا شركتهاي غرفه ساز - 50

شركت غرفه ساز، نام مشاركت كننـده  تصوير گواهينامه شركت مربوطه تجهيز نمايند و نسبت به ايجاد يك محل يا استند كه برروي آن 
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  و) نصب شده باشد، اقدام نمايند. بديهي اسـت در غيـر ايـن صـورت طبـق     در نمايشگاه (طرف قرارداد) و نقشه در حال اجرا (پرسپكتي

 آيين نامه اجرايي مربوطه با آنان برخورد خواهد شد. 

مجريان نمايشگاهها موظف مي باشند به هنگام تحويل سالن يك نسخه نقشه نهايي اجرايي سالن و يك نسخه نقشه اجرايي هر يـك از   - 51

 جهت اطالع و نظارت دقيق به مديران سالنها تحويل نمايند. 102تيو به همراه فرم غرف خودساز را شامل پالن، پرسپك

 دستورالعمل استفاده از شيشه در غرف به شرح ذيل مي باشد: - 52

  استفاده از شيشه ايمني به جهت جلوگيري از بروز خطرات و حوادث احتمالي الزامي مي باشد. -الف

  سانيمتر باشد مي بايست سكوريت باشند. 70ز تمامي شيشه هايي كه يك ضلع آنها بيش ا -ب

 8تمامي شيشه هايي كه براي نما و جدا كننده فضاهاي داخلي غرفه استفاده مي شوند, مي بايست سكوريت بـا حـداقل ضـخامت     -ج

  .ميليمتر باشند

  ميليمتر باشند. 10خامت سكوريت با حداقل ض نوع سانتيمتر باشد, مي بايست  از 220شيشه هايي كه يك ضلع آن بزرگتر از  -د

  .اتصال شيشه به بدنه هاي غرفه مي بايست محكم و قابل اطمينان باشد -ه

 استفاده از پلكسي گالس و ورق پلي كربنات به جاي شيشه ارجح و مورد تأييد مي باشد. -ز

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ايران 

  معاونت فني و مهندسي 

  مجموعه مقررات و دستورالعمل هاي طراحي و غرفه آرايي
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