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نما ، معماری گذاری،و سرمایه انسازگرمایشی، انبوه و صنایع سرمایشی عمران، مصالح،

 چینی و شیرآالت، کاشی و سرامیکبرق، روشنایی، آسانسور، در و پنجره،  دکوراسیون،

 سازی، ساخت و ساز و صنایـع وابستهراهآالت و تجهیزات ماشینمهندسی، فـنی و ات ـخدم

 المللی فارسنمایشگاه بین  |  1398تیرماه  14الی  11

 صنعت ساختمان شیرازالمللی بیست و یکمین نمایشگاه بین

 

 سازخود هایغرفه -6

زمان نصب نیاز به عملیات در نبوده و  یمشخص یاستاندارد و سایزبند آن دارای از یا بخشیگردد که تمام یاطالق م یاغرفه خودساز به نمونه

 باشد:سازی به شرح ذیل میمراحل اخذ مجوز غرفه د.تكمیلی دار

خطاب به شرکت برساز رویداد  را نامه ممهور شرکت کارفرمابایست معرفیمیسازان غرفه هایشرکت :سازغرفه پیمانکارمعرفی  -1

 پارس تهیه نمایند.

 

روز قبل از افتتاحیه مدارک ذیل را به ستاد اجرایی نمایشگاه تحویل  20موظف هستند  سازغرفه هایشرکت :تهیه مدارک مورد نیاز -2

 برگزاری نمایشگاه،بدیهی است عواقب ناشی از عدم ارسال مدارک در موعد مقرر و عدم پذیرش طرح مورد نظر توسط کارشناسان  دهند.

 باشد.می سازغرفه هایشرکتکنندگان و مشارکتبه عهده 

 در اندازه  100/1با مقیاس  غرفه طرحشده ی ذارگزهپالن انداA4  یاA3 در دو نسخه رنگی 

  در اندازه غرفه از سه زاویه پرسپكتیو طرحA4 در دو نسخه رنگی 

  و جانمایی  هامصرفی، تیر ریزی، فواصل پل هایطبقه دوم در طرح غرفه، جزئیات دقیق اجرایی آن شامل نوع پروفیلدر صورت وجود

 باشد.میهمراه با مهر و امضا مهندس ناظر الزامی  هاستون

  یسازغرفهگواهینامه اصل و تصویر 

 نفر  3نفر فوت و  1)نفر  4المللی فارس و به تعداد بینی و محل آن نمایشگاه سازغرفهبا موضوع فعالیت  معتبر بیمه مسئولیت مدنی

 مصدوم(

 

 :یسازغرفهمطالعه قوانین و مقررات  -3

 در وجه یسازغرفهبابت عوارض  با احتساب مالیات بر ارزش افزوده الیر 87،200مبلغ « خودساز یسازغرفه»هر مترمربع  یبه ازا ،

% از  50 میزانهر مترمربع از طبقه دوم،  یبراهمچنین  .شودمی افتیدر سازغرفه یهااز شرکت المللی فارس،شرکت نمایشگاه بین

 اضافه خواهد شد.همكف  طبقه نهیبه کل هز، مساحت استفاده شده

باشد. بدیهی است که توافقات مالی بین شرکت کارفرما میساز به عهده شرکت غرفهکامال ی در نمایشگاه سازغرفه هایپرداخت هزینه تذکر مهم:

هیچگونه ارتباطی با ستاد له أفوق صورت خواهد گرفت و این مس هایجهت ساخت و اجرای غرفه مورد نظر با توجه به هزینه سازغرفهو شرکت 

 اجرایی نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز نخواهد داشت.

  تعهد ساخت به موقع غرفه، حسن انجام کار، رعایت اصول و مقررات  و ریال جهت ضمانت 30،000،000ارائه یک فقره چک به مبلغ

، بدون فارس یالمللنیب شگاهیشرکت نمادر وجه ه شدتخریب و تخلیه کامل غرفه ساخته ی، عدم وارد آوردن خسارت، تخلف وسازغرفه

توانند میها و شرکت خواهد ماند یاقب مالی به صورت امانت نزد امور فهکامل غر هیچک تا زمان تخل نیا .الزامی است و بدون بابت تاریخ

با همراه داشتن رسید چک مذکور و مراجعه به ستاد اجرایی، چک خود را دریافت  هاآوری غرفهپس از پایان عملیات تخریب و جمع

شرکت نسبت به برداشت  نیا ،بندی اعالم شده توسط ستاد اجراییاز زمان یطیتحت هر شرا ،یسازغرفه اتیعمل كهیدر صورتنمایند. 

 .دینمامیرا از خود سلب  یهر گونه اعتراضحق  سازغرفهشرکت اقدام نموده و کامل چک مبلغ 

 .مفاد موجود در این صفحه مورد تأیید است

 

 ، امضا و تاریخمهر

http://www.icbuildexpo.com/
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 باشد.ساز میساز مسئولیت کامل به عهده شرکت غرفهوسازی و در طی روزهای ساختدر صورت بروز حوادث مرتبط به غرفه 

  صادر نخواهد شدمتر  24کمتر از  هایغرفهمجوز ساخت برای. 

  ی که دارای طبقه دوم هستند هایبدیهی است ارتفاع مجاز برای غرفه .باشدمی متر 3 سازی متعارف،مجاز غرفه از روی کفارتفاع

 هایهواساز و کانال هایمقابل دریچهای در مواردی که غرفههمچنین تعیین خواهد شد.  نمایشگاه یبخش فن دیأیت متفاوت بوده و با

 فوق در نظر گرفته شود. هایبایست حداکثر ارتفاع تا زیر دریچهمیقرار گیرد  هاهوا رسانی سالن

 از  %50با احتساب راه پله حداکثر  مساحت آنباید و  دهای همجوار داشته باشغرفه ریسا یبرا یتداخل و مزاحمت چیه دینبا طبقه دوم

 اجرا شود. بدون سقف ستیبامیطبقه دوم را تشكیل دهد. همچنین مساحت طبقه همكف 

 باشدمیممنوع  گریبه عنوان آبدارخانه، انبار، اتاق مذاکره و هر عنوان ددر طبقه دوم یا  دیفضا به صورت محصور و فاقد د ساخت. 

 شگاهیو مقررات نما نیطبق قوانشوند حق مسدود نمودن هیچ یک از اضالع را به صورت کامل ندارند. که در جزیره واقع میی هایرفهغ 

که مجاور راهرو از ضلعی  50%کثر نمودن حدا واریبه د مجاز فقط هاکه حداقل دو طرف آنها باز باشند، شرکت یهایدر غرفه یالمللبین

 باشند.میقرار دارد 

 هامحسوب شده و شرکتی سازغرفه ،هاوارهیرنگ د رییو تغ آن رییتغ ایو  سر در غرفه رنگ موکت، باز کردن رییسازی اعم از تغکف 

 .ندیی اقدام نماسازغرفهنسبت به اخذ مجوز  ستیبامی

  هایشبكه چوب و نئوپان، ژهیبه و هاپشت سازه هایاست که قسمت یضرور مجاور باشد، هایباالتر از غرفه یسازغرفهچنانچه ارتفاع 

 پشت کار هایقسمت یرو ضمنا بر مجاور نگردد. هایغرفه یینما شود تا موجب بد دهیبا دکور مناسب پوشان ای و یزیآم رنگ ،یآهن

 .شرکت مجاز نخواهد بود نام ای غاتینوشتن تبل باشدمیمجاور  هایغرفه میحر هکه مشرف ب

 در صورت مشاهده و  بودهکند ممنوع میرنگ را در فضا پراکنده  که گرد یلوازم ای ولهتسیبا پ هادر سالن یسازغرفهجهت  یزیآم رنگ

 خواهد شد. یریغرفه جلوگ تیاز فعال شگاهیعنوان تخلف از ضوابط نماه ب

 با مسئول  دیرا دارند قبل از شروع کار با مانیو س یاز جمله ماسه، شن، پانل گچ یبا مصالح ساختمان یسازکف ،یدارانچنانچه غرفه

 گریروغن و د دنیدر برابر چك دیبا هاگردد. به عنوان مثال کف سالن انیدار بو مقررات الزم به غرفه طیسالن هماهنگ نموده تا شرا

 محافظت گردد. کیپالست هیال کی لهیسمواد مشابه به و

 اند کابل و تابلوهای اتوماتیک )استاندارد و مجهز به سیستم ارت( و متناسب با میزان موظف سازغرفه هایکنندگان و شرکتمشارکت

ارتباطی به غرفه مربوطه ضمن هماهنگی با ستاد  هایاصلی و کابلبرق مصرفی خود را تهیه نموده و جهت انتقال برق از تابلوهای 

 یبدون محافظ از نوع معمول ییاستفاده از هرگونه المپ و روشناهمچنین  المللی فارس اقدام نمایند.بینبرگزاری و واحد برق نمایشگاه 

 .باشد یممنوع م یمداد ای

 خواهد بود. سازغرفهالمللی فارس به عهده شرکت بین هایهپرداخت هرگونه خسارت احتمالی به مایملک شرکت نمایشگا 

  پذیر خواهد بود. تعبیه شده امكان هایهای نمایشگاهی صرفا در محلسبک و سنگین به داخل سالنوسیله نقلیه اعم از ورود هرگونه

 مشمول جریمه خواهند شد. سازغرفهدار و شرکت در صورت ورود وسیله نقلیه بر روی موکت اصلی سالن، غرفه

 مورد تأیید سازمان پسماند شهرداری شیراز به عهده  هایحمل ضایعات حاصل از تخریب غرفه، پس از اختتامیه نمایشگاه به مكان

 خواهد بود. سازغرفهشرکت 

 

 
 .مفاد موجود در این صفحه مورد تأیید است

 

 مهر، امضا و تاریخ
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 همچنین باشندمیی سازغرفهبندی اعالم شده از سوی ستاد اجرایی جهت اتمام عملیات ملزم به رعایت زمان سازغرفه هایشرکت .

 .باشدمیساعت پس از اختتامیه نمایشگاه  24حداکثر  ی ساخته شدهغرفهکامل آوری و تخلیه معجمهلت مجاز جهت تخریب، 

 دیفارس، مبالغ اخذ شده فقط با ارائه اصل رس یالمللنیب شگاهیشرکت نما یو ارائه گزارش از سو شگاهیاست بعد از اتمام کار نما یهیبد 

و در صورت  دیکننده خواهد گردمشارکت ندهینما لیو مهر شرکت، تحو یکتب نامهی( معرفدهیگرد ندهینما لیتحو افتی)که در هنگام در

 .دیکسر خواهد گرد 3ارائه شده مطابق جدول  نیاز تضم هامهیتخلف، جر

 ت )ریال(خسار زانیم سازیخسارت و تخلف از دستورالعمل غرفه نوع ردیف

 500،000 هر متر طول یمجاز به ازا ریارتفاع غ متریسانت 10تا  1

 1،000،000 هر متر طول یبه ازاسانتیمتر ارتفاع غیر مجاز  50سانتیمتر تا  11از  2

 3،000،000 و ...( به ازای هر دریچه VIPانبار، آبدارخانه، اتاق کنفرانس، طبقه دوم، بسته )غیر قابل رؤیت بودن داخل فضای  3

 500،000 مربع *هر متر  یبه ازاهای غرفه استفاده از مصالح ساختمانی غیر مجاز در کف یا دیواره 4

 3،000،000 های غیر مجاز به ازای هر دستگاهورود و استفاده از دستگاه 5

 1،000،000 مربع *هر متر  یبه ازاپوشاندن سقف غرفه در طبقه دوم به هر شكل و با هرگونه مصالح  6

 1،000،000 تجاوز به حریم پشت غرفه به هر شكل و نحو به ازای هر متر طول 7

 1،000،000 های تهویه و تأسیسات به هر شكل و نحو به ازای هر متر طولمسدود کردن مسیر کانال 8

 2،000،000 تجاوز به حریم راهروها شامل کف غرفه، دیوارهای جانبی و سر در به ازای هر متر طول 9

 1،000،000 های همجوار یا راهروها به ازای هر متر طولعدم زیبا سازی دیوارهای جانبی مشرف به غرفه 10

 300،000 هر متر مربع * عدم تطابق طرح تأیید شده با غرفه اجرا شده توسط ناظرین ذیصالح به ازای 11

 300،000 شده به ازای هر متر مربع *ساز غرفه بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصالح و طی مراحل قانونی تعیینوانجام ساخت 12

 2،000،000 عدم ایستایی غرفه به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان به ازای هر متر طول 13

 5،000،000 برگزاری نمایشگاهساز در زمان ومبادرت به ساخت 14

 2،000،000 عدم حضور مهندس ناظر پیمانكار در هنگام ساخت و تخریب غرفه 15

 2،000،000 به ازای هر ساعت در زمان مقرر یسازغرفه اتیعدم اتمام عمل 16

 5،000،000 به ازای هر روز شدهکامل غرفه ساخته هیو تخل بیدر تخر ریتأخ 17

 .به ازای هر متر مربع و در متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گردید 12و  11،  6 ، 4* موارد ردیف 

 یسازنوع خسارت و تخلف از دستورالعمل غرفه – 3جدول 

گردد که پس از تعیین برآورد خسارت یا جریمه توسط ستاد اجرایی، مبلغ عدم رعایت هر یک از موارد ذکر شده تخلف محسوب می تذکر مهم:

 سازی حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.دار یا مجری غرفهشده تأمین خواهد شد و غرفهمحل ضمانت ارائهمذکور از 

 

های )غرفه ششمی که در بخش سازغرفهاند پس از مطالعه دقیق قوانین و مقررات موظف سازغرفه هایشرکت فرم شماره دو: تکمیل -4

مجوز ) فرم شماره دو ،سمت چپ را مهر و امضا نموده پایین کادر و یک نسخه از این صفحات را پرینت گرفته آمده استخودساز( 

 را تكمیل و همراه با سایر مدارک به ستاد اجرایی نمایشگاه تحویل دهند. (غرفه خودساز یاجرا

 

 
 .مفاد موجود در این صفحه مورد تأیید است

 

 مهر، امضا و تاریخ
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