
  در كنندگان غرف خود ساز  شركت ويژه فني و عمومي اجرايي امور العمل دستور

  ايران پالست المللي بين نمايشگاه مينده

  1395ماه  فروردين 29الي  25

 

 انجام منظور به ، ايران پالست المللي بين نمايشگاه مينده در محترم واحد آن مشاركت از تشكر ضمن 

 بروز از پيشگيري منظور به است خواهشمند و نموده جلب زير نكات به را جنابعالي توجه الزم هاي هماهنگي

 صورت هر در اينكه به عنايت با ليكن .فرماييد ذولمب را الزم دقت آنها رعايت به نسبت احتمالي تمشكال

 را ذيل موارد كليه است خواهشمندذا ل باشد، مي كننده مشاركت برعهده غرفه هر اجرايي امور حقوقي مسئوليت

 خود سازي غرفه پيمانكار هب حتماً را دستورالعملتذكرات الزم يك نسخه از اين  ارائه ضمن و نموده مطالعه

 رانيا المللي بين هاي نمايشگاه سهامي شركت سوي از ضوابط اين صحيح اجراي بر نظارت. فرماييد تحويل

  .باشد مي الزامي محترم كنندگان شركت تمامي سوي از آنها رعايت و يردگ مي انجام

 برگزاري ستاد به كتباً 20/12/1394 تاريخ تا حداكثر سازي غرفه پيمانكار شركت است مقتضي .1

  .باشد پذير امكان ايشان با بعدي هاي هماهنگي انجام تا، رددگ معرفي نمايشگاه

نياز به اخذ مجوز ساخت و ،  شوند ساخته مي هاي خودساز كه راساً توسط شركت كنندگان براي غرفه .2

 غرفه پيمانكار ختياراال تام نماينده است مقتضي منظور بدين .باشد مي نمايشگاه برگزاري ستادساز از سوي 

 نامه تعهد شده تكميل هاي فرم نسخه 3و غرفه احداث نقشه سري 3 و نامه معرفي اصل داشتن دست در با سازي

 ذاخ جهت شده، برداشته نمايشگاه سايت وب از كه )102/ب فرم و 102/الف فرم( خودسازح غرف رط تأييد و

 ذاخ بدون نمايشگاه وطهمح به سازي غرفه تجهيزات و لوازم ورود .نمايند مراجعه برگزاري ستاد به زمال مجوز

 و مراجعات تراكم از اجتناب منظور به و ساز خود هاي غرفه تعدد دليل به .باشد نمي يرذپ امكان ستاد از مجوز

 به محترم سازان غرفه توسطالذكر  تالف وقت مراجعين محترم، ضروري است نقشه و مدارك فوقا از پيشگيري

 انجام به نياز كه صورتي در تا دهيد قرار نظر مد حتماً را شده ذكر بندي زمان لطفاً . گردد تحويل زاريبرگ ستاد

 رسيدگي ضمناً. باشد داشته وجود الحاتاص انجام فرصت داشت وجود غرفه ساز و ساخت نقشه در تغييراتي

 ازج خار در مراجعه صورت در و شد خواهد انجام شده ذكر بندي زمان برنامه براساس فقط ها نقشه تأييد و



 نقشه. آمد نخواهد عمل به نمايشگاه برگزاري ستاد سوي از خصوص اين در اقدامي گونههيچ ، هطمربو زمان

 در رفته كار به مصالح ،)ارتفاع و عرض ،(طول غرفه ابعاد خصوص در كامل اطالعات حاوي بايد سازي غرفه

 تأييد از پس كنندگان شركت از شده دريافت هاي نقشه تمامي . باشد غيره و سازي كف نوع ، برق انشعاب آن،

خواهشمند ، لذا گيرد مي قرار ايران المللي بين هاي نمايشگاه سهامي شركت آرايي غرفه و راحيط واحد اختيار در

 خوددارياطالعات ذكر شده فوق مي باشد،  فاقد و شده تهيه دست با كه غيرفني هاي نقشه ارائه از لطفاًاست 

  . نشويد وقت كمبود و اتالف دچار حافتتا از قبل پاياني روزهاي در تا فرماييد

 ف خودسازغر تعهدنامه فرم ، ايران المللي بين هاي نمايشگاه سهامي شركت مديره هيئت مصوبه برابر .3

 توسط شده تعيين ناظر مهندس تأييد به برگزاري ستاد به ارائه از قبل و شده تهيه نقشه براساس بايد حتماً

 قسمت در و رسيده باشد مي معتبر مهندسي نظام شمارهيا شركت غرفه خودساز كه داراي  كننده شركت

 به بايد ناظر مهندس معتبر لاشتغا پروانه تصوير. شود جدر وي مهندسي نظام شماره و رمه ،ءامضا ه،وطمرب

   .گردد تحويل برگزاري ستاد به مدارك ساير همراه

به خسارت سبت به يك فقره چك تضمين تخليه و بايست جهت اخذ مجوز ن هاي غرفه ساز مي شركت .4

ديگري  اضافه عبارت و يا درج كلمه بدون در وجه شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران 29/01/1395 تاريخ

 از هريك رعايت عدم صورت . درو اقدام نمايند تحويل نمايشگاه برگزاري برابر با تعرفه ذيل به ستاد

 سهامي شركت در ذيربط واحدهاي سوي از جريمه اعمال به منجر كه نمايشگاه عمومي مقررات بندهاي

 تضمين چك كننده، مشاركت به تخلف مورد اعالم از پس برگزاركننده شود، ايران المللي بين هاي نمايشگاه

   نمود. خواهد برداشت آن محل از را مربوطه جريمه ومبلغ نقد را

  

  ريال 000/000/70 متر مربع50تا 24از 

  ريال 000/000/100 متر مربع به باال 50از 

  

 ايتس وب در كه را برق درخواست فرممي بايست  كنند مي سازي غرفه به اقدام راساً كه متقاضياني .5

 جديد بخشنامه ضمناً .برسانند ستاد تأييد به سازي غرفه نامه تعهد فرم همراه به و تكميل است موجود نمايشگاه



 فرم همراه به قسمت همان در شده تبيين ايران المللي بين نمايشگاههاي سهامي شركت سوي از كه رساني برق

 تأييد از پس برق درخواست فرم گيرد قرار نظر مد محترم سازان غرفه سوي از حتماً بايد كه است ودموج برق

 معاونت ساختمان در واقع المللي بين نمايشگاه تاسيسات و ساختمان مديريت برق واحد به بايد ستاد

 اقدام محترم متقاضيان برق انشعاب نمودن داير به نسبت تا گردد تحويل برق واحد همكف، بقهط نمايشگاهي،

 است ضروري ذال شود مي تأمين سالن برق پست نزديكترين محل تا فقط برق انشعاب خودسازف غر براي شود

  . نمايند اقدام رأساً ملزومات ديگر و فيوز برق، تابلو زم،ال متراژ به برق كابل تهيه به نسبت محترم سازان غرفه

 و ساخت وسايل تمامي تأمين و گرفت خواهد تعلق غرفه زمين تنها ساخته پيش بدون هاي غرفه به .6

  . بود خواهد كننده شركت عهده بر غرفه داخل تجهيزات نيز و دكوراسيون

 حامل كاميون و وانت ورود فقط باشد مي ها غرفه سازي آماده زمان كه نمايشگاه حافتتا از قبل ايام در . .7

 ورود و بوده مجاز نمايشگاه هطمحو داخل به فوق بند در شده ذكر مجوز با صرفاً سازي غرفه تجهيزات

  .باشد مي ممنوع طهمحو به شخصي خودروي هرگونه

 يگچ تيغه ، بلوك ، سنگ ، پوكه ، رس خاك ، ماسه ، گچ سيمان، مثل مصالحي با ها غرفه ساز و ساخت .8

 ، چوب ، تالآ آهن هرگونه ورود از ضمناً دنباش مي ممنوع مطلقاً آهنبري و جوشكاري هرگونه نيز و آنها نظاير و

 در و قبل از ها سازه و اسكلت قالب، است مقتضي . لذاشد خواهد جلوگيري )خام( نخورده برش MDF و نئوپان

   .گردد مونتاژ فقط غرفه محل ودر شده آماده سازي غرفه پيمانكار كارگاه يا شركت كارگاه محل

 ، برش دستتگاه ، برقتي اره ، ديسكي اره قبيل از سنگين نيمه تجهيزات نوع هر از استفاده يا ورود .9

 يا مكمل ادوات و ابزار و پاشي رنگ پيستوله ، )ليتر 20از ترالبا( باد پمپ ،)آمپر 50 از تر(باال جوش دستتگاه

 در تجهيزات اين وجود صر كه فرماييد دقت لطفاً ،گردد مي جريمه مشمول و بوده ممنوع كلي بطور آنها مشابه

در صورت عدم استفده از آنها مشول جريمه خواهد بود. لذا مطلقاً از ورود اينگونه  حتي سازي، غرفه زمان

  تجهيزات به داخل نمايشگاه خودداري فرمائيد.

 امور انجام جهت خودسازف غر براي روز همان 22 ساعت تا 1395/ 21/01 شنبه روز صبح از ها سالن .10

  .گرفت خواهد قرار كننده مراجعه هاي شركت اختيار در غرفه محل و شده باز سازي غرفه



 ، سازي غرفه عمليات انجام جهت 22 ساعت تا صبح 8 ساعت از ها سالن فروردين ماه 23و22 روز .11

 قبل روز يك( ماهبيست و چهارم فروردين  روز در .باشند مي باز يكسرهطور  به ها غرفه دكوراسيون و تجهيز

 انتظامات شده ذكر ساعات بعداز باشند مي باز ظهر از بعد 6 ساعت تا صبح 8 ساعت از سالنها ح)افتتا از

  .نمايد مي اقدام آنها نمودن پلمب و ها سالن تخليه به نسبت نمايشگاه

 شنبهسه ح (افتتا از قبل آخر روز ذال شود، مي حافتتا 25/01/1395 شنبه چهار روز در نمايشگاه .12

 برشكاري، هرگونه و بوده تكميلي و نهايي كارهاي و ها غرفه داخلي تزئين و دمانچي براي فقط )24/01/1395

 گردد، مجاور هاي غرفه به آنها سرايت و خاك و گرد شدن پراكنده بموج كه اقداماتيكالً  و زني سمباده

شب  8 ساعت تا حداكثر بايد عمليات گونه اين ذال، باشد مي ممنوع و داشته همراه به را داران غرفه ساير اعتراض

   برسد اتمام به 23/01/1395شنبه  دو زرو

 ، ساخت قابل مجاز ارتفاع از تجاوز بفرماييد كافي دقت سالن هر در اجرا قابل مجاز ارتفاع به لطفاً .13

  .باشد مي دسترسي قابل نمايشگاه سايت وب در ها سالن مجاز ارتفاع لجدو گردد مي سنگين جريمهل اعما موجب

 باشد فراهم غرفه داخلي هاي قسمت تمامي رويت امكان است ضروري ، ها غرفه امنيت حفظ منظور به .14

  .بود خواهد جريمه لمشو نباشد رويت قابل آن داخل كه شكلي به غرفه از قسمت هر ساخت

 دوم قهطب نمودن مسقف از است الزم مجاز، ارتفاع رعايت ضمن بقهط دو در غرفه احداث صورت در .15

  .گردد خودداري

 كه ورتيص در بويژه است مجاور هاي غرفه به فمشر كه خودساز هاي غرفه جانبي و پشت قسمت .16

  .شود سازي زيبا مناسبي شكل به يا شده آميزي رنگ بايد حتماً .باشد مي رالتبا جوار هم غرفه از آن ارتفاع

 موجب كه مناستبي ابزار و تجهيزات از و نموده رعايت را ايمنيل اصو بايد مي حتماً سازي غرفه پرسنل .17

 و بوده الزامي فني زبده نيروهاي كارگيري به همهنين ،نمايند استفاده باشد مي كار ايمني ضريب افزايش

   .گردد خودداري تجربه بي و متخصص غير افراد بكارگيري ازاست  ضروري

 كردن سوراخ از خود غرفه هاي سازه و ها پايه نصب جهت كه باشند داشته توجه محترم سازان غرفه .18

 ديوار و زمين به خسارت ايراد ورزند اجتناب نمايشگاه باز فضاي نينچهم و آن اطراف ديوار و غرفه زمين



 سهامي شركت ساختمان مديريت مالاع اساس بر كه بود خواهد جريمه پرداخت لمشمو نمايشگاه همحوط

  . گردد مي اخذ نمايشگاه پايان از پس ايران المللي بين هاي نمايشگاه

 نظير( سالن داخل در فني نياز گونه هر كه نمايند تاكيد خود پرسنل به حتماً ساز غرفه هاي شركت .19

 مدير با اقدام گونه هر از قبل را ... )و آب انشعاب به دسترسي برق، تابلو به دسترسي برق، انشعاب از استفاده

  .نمايند خودداري جداً سالن مدير با هماهنگي بدون اقدام گونه هر از و نموده هماهنگ سالن

 از قبل روز 10 حداكثر خود تجهيزات يا غرفه براي )آشاميدني غير آب( انشعاب درخواست درصورت .20

 تكميل از پس را كورذم فرم و نموده مراجعه ستاد به آب انشعاب درخواست فرم دريافت جهت نمايشگاهح افتتا

   .فرماييد تحويل تهران، المللي بين نمايشگاه محل در اداري ساختمان زيرين طبقه در واقع رساني آب واحد به

 شده مشخص نقشه برروي آن قرارگيري محل ، غرفه جلوي يا داخل در ستون قرارگرفتن صورت در .21

 گونه هر از ضمناًً و نموده توجه دقيقاً ها ستون ابعاد نيز و نكته اين به غرفه ساخت و طراحي هنگام به لطفاً است

 وجود ازاطمينان  عدم صورت در فرماييد خودداري آن روي بر شده نصب برق تابلوي و ستون آميزي رنگ

 استعالم نمايشگاه برگزاري ستاد از را موضوع سازي، غرفه اجراي و احيطر از قبل حتماً غرفه، داخل در ستون

  .نماييد

 ماقال تخليه و هاكاال چيدن و غرفه سازي آماده حافتتا از قبل روزبعدازظهر  6 ساعت تا است مقتضي .22

 نمايد سالنها بستن به اقدام نمايشگاه حراست اداره هچچنان اينصورت غير در برسد پايان به ها غرفه اضافي

 اعالم محض به بايد مي سازان غرفه و داران غرفه تمامي و نبوده كننده برگزار متوجه مسئوليتي هيهگونه

 و خودوسايل غرفه سازي خود را از سالن تخليه و سريعاً نسبت به نظافت غرفه  باقيمانده حراست، مسئولين

  .نمايند داماق سالن ازج خرو و آن اطراف

 و پست ، نشاني آتش سيستم مانند ها سالن داخل تأسيسات و تجهيزات به دسترسي سهولت منظور به .23

 مجاور هاي غرفه پشت در نبايد اضافي لوازم و مصالح يا و سازي غرفه وسايل از كچيهي و برق هاي كابل

 شركت جريمه بر وهالع ها، سالن كناره هاي غرفه پشت در مالاق اينگونه مشاهده صورت در، لذا گيرد قرار ديوار

 بديهي .شد خواهد اقدام خدمات واحد توسط آنها حمل به نسبت و تلقي زائد موارد بعنوان آنها تمامي ساز غرفه

  .بود خواهد متخلف شركت برعهده نيز امر اين بر مترتب هزينه است



 كوچك هاي زباله فرماييد خودداري سالن اطراف باز فضاي در نخاله و اضافي مصالح ريختن از لطفاً .24

 و فلزي قطعات سنگ، نئوپان، و چوب هاي تكه مانند بزرگ هاي نخاله و سالن از بيرون زباله هاي سطل در فقط

 مديران گزارش و نكته اين رعايت عدم صورت در يابد انتقال نمايشگاه محوطه خارج از به حتماً بايداينها  مانند

   شد خواهد جريمه مشمول متخلف واحد اداره خدمات، يا سالن

 فرماييد توجه دقيقاً گرفته قرار نمايشگاه سايت وب در كه سازي غرفه جرائم و خسارات جداول به لطفاً .25

 صورت در و شده تعيين ايران المللي بين هاي نمايشگاه سهامي شركت توسط تماماً لجداو اين در مندرج  مبالغ

 رعايت در كه هايي شركت از قطع طور به رذكوم شركت در مختلف هاي مديريت سوي از تخلف گزارش مالاع

   .شد خواهد دريافت نمايند كوتاهي آنها

 غرفه ساخت به اقدام رأساً كه هايي شركت سوي از سازي غرفه عمليات موقع به اتمام عدم صورت در .26

 چهره و شده نمايشگاه برپايي امر در متعدد تكالمش بروز موجب تأخير اين اينكه به توجه با و نمايند مي خود

 ادعاي كننده شركت عملكرد به نسبت خصوص اين در تواند مي كننده برگزار نمايد، مي مخدوش را نمايشگاه

 .نمايد خسارت

  

 شده ذكر موارد خصوص در برگزاركنندگان با محترم شركت آن همكاري سازد مي نشان رخاط پايان در

  .بود خواهد نمايشگاه بهتر چه هر بازدهي و اجرايي امور روند در تسريع موجب

  

  

  باتشكر
 المللي ايران پالست نمايشگاه بين دهمينستاد برگزاري 


