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زمان تایید طرح های غرفه سازی 96/8/23تا  96/8/25می باشد
تأیید طرح های غرفه های خودساز منوط به طی شدن مراحل زیر می باشد:
تسويه حساب و مبالغ پرداختي:
 تسویه حساب مربوط به هزینه اجاره غرفه
 تسویه حساب مربوط به هزینه طبقه دوم (در صورت طراحی) همزمان با ارائه فرم.
 واریز مبلغ تضمین خسارت احتمالی غرفه سازی به نام انجمن صنایع لوازم خانگی ایران به یکی از شماره حساب های :
 -1بانک تجارت ،شعبه سهروردی شمالی کد 370
به شماره حساب  37030031یا شماره شبا " 110180000000000037030031 IR
 -2بانک کارآفرین شعبه آپادانا کد  000164به شماره حساب 0200017507000
اصل فيش واريزي به همراه کپي آن جهت تاييد طرح هاي غرفه سازي الزامي مي باشد
پس از اتمام نمايشگاه در صورت عدم اعالم خسارت از سوي واحد فني و طراحي و غرفه آرايي نمايشگاه  ،وجه تضمين استرداد
خواهد گرديد.
 متراژ غرفه تا  50متر 10.000.000ریال
 متراژ غرغه از  50تا 20.000.000 ،100ریال
 متراژ غرفه از  100تا 30.000.000 ،200ریال
 متراژ غرفه از  200متر به باال  40.000.000ریال
هزینه برق به تناسب ارزی یا ریالی بعد از اعالم مقدار مصرف از سوی واحد برق شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران از مشارکت
کننده در روز  96/8/6دریافت خواهد شد.

مدارک مورد نياز:








ارائه  3نسخه نقشه رنگی از پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه
نما و مقاطع اندازه گیری شده با درج ارتفاع در ابعاد A4در  3نسخه
پالن اندازه گذاری شده طرح با مقیاس  1/100در ابعاد  A4با درج ارتفاع در  3نسخه
فرم  102در  3نسخه اصلی
جزئیات فنی دقیق طبقه دوم (در صورت وجود آن) در طرح با ذکر جزئیات اجرایی و نوع مصالح مصرفی در ابعاد  A3برای غرفه بزرگتر
از  50متر مربع و  A4برای سایر غرفه به صورت تفکیک شده در کاور با مهر و امضاء مهندس ناظر.
معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز  ،کپی پروانه مهندس ناظر یا مدرک تحصیلی و ارائه کپی گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرفه
(اخذ شده از شرکت سهامی نمایشگاه ها).
ارائه یک نسخه از بیمه نامه مسئولیت مدنی ،تعداد  4نفر ( 1نفر فوت و  3نفر مصدوم)  ،بیمه نامه باید از تاریخ  96/8/28تا تاریخ
 96/9/8دارای اعتبار باشد و (موضوع فعالیت بیمه نامه غرفه سازی و محل آن نمایشگاه بین المللی تهران ) باشد.

 تفکيک بخش ارزي و ريالي در غرفه هايي که به صورت مشترک و در کنار هم مي باشند در طرح ها الزامي مي باشند.



-1

حداکثر متراژ برای ساخت طبقه فوقانی می بایست حداکثر از ( %50مفید) متراژ کل غرفه و فاقد سقف باشد.
رعایت سقف مجاز متراژ و تعداد غرفه سازان محترم بر اساس گرید مربوطه .
تأیید طرح های غرفه سازی تا پایان روز  96 /8/25بدون هزینه و پس از آن با اخذ هزینه و در صورت صالحدید مبنی بر امکان فعالیت
غرفه ساز میسر می باشد .
تأیید طرح مربوط به کلیه غرفه های خودساز در سالن  5توسط تیم فنی و مهندسی مستقر در سالن  5صورت پذیرفته و تضامین
مربوطه نیز توسط تیم مذکور دریافت و پس از اتمام نمایشگاه (در صورت شمول خسارت) عیناً عودت خواهد گردید.

 -2توجه مهم :پس از تأیید این فرم توسط ستاد برگزاری با مدارک ذکر شده در آیین نامه به اداره تأسیسات برق و مکانیک مراجعه شود.
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ليست مشخصات پرسنل پيمانکار غرفه سازي :
رديف

سمت

1

مهندس ناظر

2

مدیر پروژه

3

طراح

4

نجاری

5

آهنگری

6

نقاشی

7

برق کاری

8

کف پوش و موکت

9

بنر و لیبل

10

سایر با ذکر موضوع

نام

نام خانوادگي

شماره ملي

تلفن همراه

توضيحات

نام ،مهر و امضاء پيمانکار غرفه ساز
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تعهد نامه
با توجه به پوشیده شدن سقف برخی از غرفه ها در داخل سالن های نمایشگاهی به آگاهی می رساند سیستم کشف و اعالم حریق دودی
و شعله ای در سقف کلیه سالن های نمایشگاهی نصب شده است و با لحاظ مساحت تحت پوشش هر المان مطابق استاندارد ،NFPA72
غرغه های نمایشگاهی نباید دارای پوشش کامل سقف باشند تا در زمان آتش سوزی و ،...سیستم کشف و اعالم حریق توانایی تشخیص
شعله و دود را در زمان مناسب داشته باشد ،لذا مقتضی است در زمان ساخت غرفه ها با رعایت موارد ذیل نسبت به نصب دتکتور دودی
اقدام و با کابل مخصوص مقاوم در مقابل حریق به شبکه اعالم حریق سالن متصل گردند الزم به توضیح است در صورت عدم رعایت هر
یک از موارد فوق غرفه های متخلف مبلغ  10.000.000ریال جریمه اعالم می گردد و گرید غرفه سازی متخلف نیز کاهش می یابد.
 -1در هر فضای بسته از جمله انباری غرف ها و یا هر اتاقی به هر ابعادی که سقف آن بصورت کامل پوشیده شده باشد نصب یک عدد
دتکتور دودی الزامی می باشد (در صورتی که مساحت اتاق دارای سقف بیش از  81متر مربع باشد باید دو عدد دتکتور دودی
نصب گردد)
 -2از زمان غرفه سازی تا زمان جمع آوری غرفه باید در داخل هر غرفه خودساز در قسمت انباری یک عدد کپسول اطفاء حریق
پودری  3کیلو گرمی و دارای کارت شارژ در ارتفاع  1.5متری و قابل دید نصب گردد و طرز استفاده از آن نیز به پرسنل داخل
غرغه آموزش داده می شود.
 -3همچنین متعهد می گردم رعایت دقیق مفاد بخش نامه شماره  96/51/14002مورخ  96/07/01معاونت محترم فنی و مهندسی
متعهد می گردم پس از تأیید ستاد برگزاری به اداره تأسیسات برق و مکانیک با مدارک مربوطه مراجعه نمایم.
 -4غرف خودساز که در قسمت میانی سالن جانمایی شده اند مجاز نیستند که بیش از  50درصد از ضلع غرفه مجاور راهرو ها را به
صورت یکپارچه محصور نماید.

اینجانب .........................................................نماینده شرکت ...........................................کلیه موارد فوق را مطالعه نموده و متعهد به انجام آن می
ش وم ،بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق ،ستاد برگزاری این حق را خواهد داشت که نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت غرفه
سازی اقدام نمایند .
مهر و امضاء
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تعهد نامه
اینجانب ......................................................نماینده شرکت ........................................................غرفه ساز شرکت  ........................................................واقع در
سالن...................غرفه......... ......متعهد می گردم ضمن ارائه نسخه مجوز ساخت و تصویر غرفه به مدیر سالن در ایام برپایی ساخت و ساز غرفه کلیه
اعضای این شرکت با لباس فرم متحدالشکل و کارت شناسایی به همراه وسایل ایمنی با آرم شرکت غرفه ساز در غرفه حضور یابند و همچنین در
محل برپایی غرفه یک اس تند شامل درج مشخصات شرکت و اطالعات تماس و طرح غرفه در حال اجرا (پرسپکتیو) در محل غرفه نصب گردد.
بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق  ،ستاد برگزاری این حق را خواهد داشت که نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت غرفه سازی اقدام
نمایند.

نام و نام خانوادگی:
امضاء
تاریخ:
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جدول هزينه و خسارت وارده به سالن ها و محوطه نمايشگاه در بخش ساختمان
رديف

ميزان جريمه و خسارت

شرح موضوع

(ريال)
1

هر گونه جوشکاری به سازه های داخل سالن و سازه های محوطه به ازای هر خال جوش

2.180.000

2

سوراخ نمودن در کف و بدنه سالن  ،آسفالت و سایر نقاط در محوطه باز به ازای هر سوراخ

4.360.000

3

تخریب آسفالت و یا بتن با هر ضخامت در کف سالن و محوطه باز به ازای هر متر مربع

4.360.000

4

تخریب دیوار و سکو در داخل سالن و نیز محوطه باز به ازای هر متر مربع

3.270.000

5

تخریب جداول بتنی ،در پوش بتنی و سنگی در محوطه به ازای هر متر مربع

3.270.000

6

تخریب نمای سنگی ،بتنی ،کامپوزیت و  ...سالن های نمایشگاهی به ازای هر متر مربع

4.360.000

7

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

2.725.000

8

آویز نمودن هرگونه پرده تبلیغاتی و هر نوع شی ء از سازه های نمایشگاهی بدون اخذ مجوز از اداره ساختمان به ازای

3.270.000

هر عدد
9

رنگ آمیزی روی آسفالت ،بتن و نیز سایر فضاهای نمایشگاهی اعم از ستون ،دیوار ،کف ،درب و پنجره و  ...به ازای هر

3.815.000

متر مربع
10

چسباندن هر گونه کاغذ تبلیغاتی ،موکت و  ...به فضای نمایشگاهی اعم از ستون  ،دیوار  ،کف  ،درب و پنجره و  ...به

2.180.000

ازای هر متر مربع
11

شکستن شیشه ساده با هر ضخامت به ازای هر متر مربع

2.180.000

12

شکستن شیشه رنگی ،رفلکس ،سکوریت و خم به هر ضخامت به ازای هر متر مربع

2.725.000

13

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

2.180.000

14

تخریب یا صدمه رساندن به نرده ،دریچه ،در پوشهای موجود در سالن ها و محوطه نمایشگاهی اعم از بتنی  ،چدنی و

4.360.000

 ...به ازای هر قطعه
15

آسیب به درب ورودی سالن های نمایشگاهی بنا به تشخیص اداره ساختمان

16

مشاهده هر گونه تردد بر روی بام سالن ها بدون اخذ مجوز

حداقل آسیب4000.000
3.270.000

**تذکر:
متراژ تا يک متر/تن منظور مي گردد.
ساير موارد احتمالي که در جدول ذکر نگرديده  ،بر حسب مورد و بر اساس قيمت روز از سوي اداره ساختمان تعيين خسارت مي
گردد.
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"جدول خسارات تخلف ازمقررات غرفه آرايي"
*درصورت تصویب واعمال هرگونه تغییر در برآورد مبالغ میزان خسارت از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها
مبالغ خسارت براساس مصوبات جدید شرکت سهامی نمایشگاهها محاسبه واخذ خواهد گردید.
کدخسارت

مبلغ خسارت
(ریال)

موضوع خسارت

102

از 11سانتیمتر تا  50سانتیمترارتفاع غیرمجاز به ازاء هرمترطول

1.635.000

201

غیرقابل رویت بودن داخل فضاهای بسته (انبار-آبدارخانه -اتاق کنفرانسV.I.P-و )...به ازاء هردریچه

3.815.000

301

استفاده از مصالح ساختمانی غیرمجاز درکف یا دیواره های غرف به ازاء هرمترمربع(متراژ کل غرفه محاسبه خواهد
شد)

401

ورود و استفاده از دستگاه های غیرمجاز به ازاء هردستگاه

3.815.000

501

پوشاندن سقف غرفه درطبقه دوم بههرشکل و با هرگونه مصالح به ازاء هرمترمربع (متراژ کل طبقه دوم محاسبه
خواهد شد)

1.308.000

601

تجاوز به حریم پشت غرف (به هرشکل و روش) به ازاء هر متر طول

1.308.000

602

مسدود کردن مسیرکانال ها ی تهویه و تاسیسات (به هرشکل و روش) به ازاء هر متر طول

1.308.000

603

تجاوز به حریم راهرو ها (شامل کف غرفه  ،دیواره های جانبی و پیشانی ) به ازاء هر متر طول

2.725.000

701

عدم زیباسازی دیواره های جانبی مشرف به غرف هم جوارو یا راهروها به ازاء هر متر طول (شامل عدم رنگ
آمیزی متناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب بنربا رنگ آمیزی متناسب به نحوی که موجب عدم زیبایی گردد)

1.308.000

801

عدم تطابق نقشه اجراشده غرفه با نقشه تایید شده توسط ناظرین ذیصالح به ازاء هر متر مربع (متراژ کل غرفه
محاسبه خواهد شد)

545.000

901

انجام ساخت وساز غرف بدون اخذ مجوز وطی مراحل قانونی تعیین شده به ازاء هرمتر مربع (متراژ کل غرفه
محاسبه خواهد شد)

545.000

902

عدم ایستایی غرفه به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان به ازاء هر مترطول

3.270.000

903

مبادرت به ساخت وساز در زمان برگزاری نمایشگاه (به تشخیص ناظرین غرفه آرایی)

6.540.000

904

عدم نصب استند مشخصات مشارکت کننده و شرکت غرفه ساز

3.815.000

905

عدم استفاده از لباس متحدالشکل در زمان ساخت و ساز

5.995.000

763.000

تبصره  :1درشرايطي که هريک از موارد تخلف از مقررات طراحي وغرفه آرايي موجب اختالل در ايمني غرف گردد ،عالوه برالزام
مجري برگزاري نمايشگاه به جمع آوري موضوع تخلف واصالح آن ،خسارت مربوطه محاسبه ومنظور خواهد شد.
تبصره  :2تمامي جرايم جدول فوق ،رافع مسئوليت مهندسين ناظر وپيمانکارساخت ويا کارشناس فني مجري نمايشگاه نبوده
ومسئوليت عواقب امر وپاسخ گويي در مراجع ذيصالح قانوني بر عهده مجري نمايشگاه خواهد بود.
تبصره :3درصورت وقوع هر يک از تخلفات فوق ،عالوه بر هزينه هاي خسارت قيد شده در جداول مربوطه ،پرداخت کليه خسارات
وارده به برگزار کننده ناشي از مورد تخلف بر عهده پيمانکار غرفه سازي مي باشد.
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"جدول هزينه وخسارت وارده به سالن هاومحوطه نمايشگاه دربخش تأسيسات الکتريکي"
*درصورت تصویب واعمال هرگونه تغییر در برآورد مبالغ میزان خسارت از سوی شرکت سهامی نمایشگاه ها
مبالغ خسارت براساس مصوبات جدید شرکت سهامی نمایشگاهها محاسبه و اخذ خواهد گردید.
رديف

مبلغ خسارت(ريال)

موضوع خسارت

500.000

1

جریمه و خسارت بابتعدم جایگزینی کم مصرف (23وات)المپ های رشته ای ( )100وات به ازاء هرعدد

2

جریمه و خسارت بابت استفاده از پروژکتور پرمصرف مانند 500و 1000وات به ازای هر دستگاه

3

جریمه و خسارت بابت به کار گیری المپ و چراغ های با طول عمر زیاد(خیاری و کهنه)به ازای هردستگاه

4

جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغ های با المپ متال هالید باالتر از  150به ازای هر دستگاه

5

جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلوهای برق دیواری به ازای هرضلع

3.000.000

6

جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلوهای برق ایستاده به ازای هرضلع

4.000.000

7

جریمه و خسارت بابت آویزان نمودن هرگونه کابل ،سیم ودیگرلوازم مصرفی از سازه های نمایشگاهی بدون مجوز اداره برق به ازای هر
قطعه

2.000.000

8

جریمه و خسارت بابت رنگ آمیزی فضاهای تأسیسات الکترونیکی

2.500.000

9

جریمه بابت انشعاب غیراصولی از کف خواب های برق ومحل های انشعاب برق در کف سالنها به ازای هرمورد

2.500.000

10

جریمه و خسارت بابت عدم وجود عایق بین چراغ وتابلو غرفه با سازه های غرفه به ازای هرمورد

3.500.000

11

جریمه و خسارت بابت عدم استفادهاز کابل استاندارد برای برق اصلی غرفه ودستگاه های با مصرف باال هر مورد

4.000.000

12

جریمه و خسارت بابت استفاده از بهره گیری انشعاب کابل مشترک جهت برق رسانی بیش از4غرفه پیش ساخته به ازای هر مورد
تخلف

5.000.000

13

جریمه و خسارت بابت استفاده از چراغ ونقاط روشنایی بیش از  8مصرف کننده از یک خط

3.000.000

14

جریمه و خسارت بابت بهره گیری از خطوط وانشعاب مشترک روشنایی وبرق (ریسه مشترک)به ازای هر غرفه

4.000.000

15

جریمه و خسارت بابت استفاده از نوار چسب وانشعاب غیراصولی به ازای هرغرفه

4.000.000

16

جریمه عدم تامین امنیت وحفاظت الکتریکی وجلوگیری ازبرق گرفتگی در خروجی تابلو مینیاتوری(سیستم ارت ،کلیدهای حفاظتی
مناسبحفاظت جان،اتوماتیک،مینیاتوری)...به ازای هر انشعاب غرفه

4.000.000

17

جریمه استفاده از کلید حفاظت جان( )RCCBدر ورودی هر غرفه و انشعاب به ازای هر سر خط

2.000.0000

18

پوشش محل انشعاب وصل شده و عدم دسترسی به تابلو مینیاتوری غرفه

2.500.000

19

استفاده از سیم سفید در طول بیش از  1/5متر به عنوان تغذیه اصلی نابلو مینیاتوری

2.500.000

20

خسارت وارده ناشی به تجهیزات برق فشار ضعیف

میزان خسارت براساس قیمت
روز وکارشناسی محاسبه
ودریافت می گردد

21

خسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم کشف واعالم حریق

میزان خسارت براساس قیمت
روز وکارشناسی محاسبه
ودریافت می گردد

22

خسارت وارده ناشی به تجهیزات آسانسور وپله برقی

میزان خسارت براساس قیمت
روز وکارشناسی محاسبه
ودریافت می گردد

20

خسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم صوت

میزان خسارت براساس قیمت
روز وکارشناسی محاسبه
ودریافت می گردد

5.000.000
500.000
3.000.000

تذکر:
*موارد دیگر که در جدول ذکر نگردیده  ،برحسب مورد تعیین خسارات از سوی بخش تأسیسات الکتریکیمحاسبه ودریافت می گردد.

*درصورت وقوع هرکدام ازموارد تخلف فوق ،عالوه برهزینه های خسارت قید شده در جداول مربوطه پرداخت کلیه خسارات وارده به برگزار کننده
ناشی از مورد تخلف بر عهده پیمانکار غرفه سازی می باشد.
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"جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضاي سالن هاي نمايشگاهي"
غرفه هاي مياني

غرفه هاي کنار ديوار

سالن(متر)

سالن(متر)

4/50

4/50

38B

4/50

4/00

5

4/00

3/00

44/1-44/2

3/50

4/00

19

3/00

3/50

31A-31B-18

3/00

3/00

سري 25

3/00

3/50

سري 26

3/00

2/50

نام سالن
-12/13-10/11-9-8-1A -1-2-6-7-20-21-22-27-35-38 A-40-41
38-14/15

توجه :ارتفاع فوق با احتساب کف سازي درنظر گرفته شده است.
نکته مهم :در سالن هاي  40و  ، 41غرفه هايي که در کنارهاي ديوار قرار دارند به دليل قرار گرفتن کانال هاي تهويه در
کناره هاي سالن ؛ بايد در طرح هاي ارائه شده و در زمان اجرا جلوي دريچه هاي تهويه را باز نمايند.
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خالصه اي از مدارک مورد نياز جهت اخذ مجوز غرفه سازي در هفدهمين نمايشگاه بين المللي لوازم خانگي
نوع مدرک

تعداد نسخه مورد

غرفه سازانی که گواهینامه غرفه سازی دارند

نیاز
طرح غرفه و نقشه های
فنی دارای مهر و امضاء
مهندس ناظر و پیمانکار
نوع فرم 102
بیمه نامه مسئولیت مدنی

پالن اندازه گذاری شده طرح با مقیاس  1/100در ابعاد  A4نما و مقاطع اندازه
گیری شده با درج ارتفاع در ابعاد  A4پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه در
ابعاد  A4جزئیات فنی دقیق طبقه دوم (در صورت وجود آن در طرح با ذکر
جزئیات اجرایی و نوع پروفایل)
فرم 102

 3نسخه

 3نسخه اصلی

بیمه نامه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر:
-1تعداد  4نفر ( 1نفر فوت و  3نفر مصدوم)
-2بیمه نامه باید از تاریخ  96/8/28تا  96/9/8معتبر باشد.
-3موضوع فعالیت بیمه نامه ،غرفه سازی و محل آن نمایشگاه بین المللی تهران
باشد.

 1نسخه

تصویر پروانه مهندس ناظر یا مدرک تحصیلی

 3نسخه

معرفی نامه

معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز

 3نسخه

گواهینامه/لیست بیمه

تصویر گواهینامه غرفه سازی

 3نسخه

فیش واریز مبلغ مربوط به ضمانت نقدی عدم خسارت

 1نسخه

تعهد نامه لباس

تکمیل فرم تعهد نامه لباس

ا نسخه

هزینه طبقه دوم

تسویه حساب هزینه غرفه طبقه دوم

پروانه مهندس ناظر

ودیعه غرفه سازی
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