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 قوانین و مقررات غرفه سازي

 

مشارکت کتننه کمظف کستا کته قکاظسن وکمکمراکسغکفا قکتارراککسکاقکس پیکا کرن رککفا قکتارراکااترنهیککس وک

 راکخظدتررک رکاهمنکتجه زسغ(ککهقتنظ مکشه کتقکاصهکفا قکترراکدسکنهکی)فا کتنهکااساکمشرکت کتننهگرنی

 

اخذ مجوز غرفه سازي فقط با بارگذاري مدارك اعالم شده از سوي ستاد برگزاري، توسط غرفه سازان عضو انجمن صنفی کارفرمایی  (1

دستورالعملهاي معاونت فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه هاي غرفه سازان تهران در سامانه انجمن امکان پذیر است. با توجه به 

بین المللی ج.ا.ا، مشاارکت کننده رسساان نمی تواند اادام به غرفه ساازي نماید و الزامان غرفه ساازي توساط پیمانکاران مورد تشیید شرکت 

 اي بین المللی )داراي گرید( امکان پذیر است. ههسهامی نمایشگا

ه ساازي داراي گرید نمایشاگاهی  و واگذاري گرید خود به ساایرین را ندارند و در صورش مشاهده این مو،وط،   و پیمانکاران غرف (2

 اوانین مربوط با آنها برخورد خواهد شد )ابطال گرید(. 

نند به شرح زیر  داکثر تعداد غرف و متراژي که پیمانکاران غرفه سااز بر اسااگ گرید میتوانند به صورش همزمان در نمایشگاه اجرا ک (3

 است. 

 گرید پیمانکار
 حداکثر متراژ و تعداد غرف توسط پیمانکار

 ردیف
 تعداد سقف متراژ)مترمربع(

A 2000 7 1 

B 1200 5 2 

C 600 4 3 

D 200 3 4 

E 100 2 5 

  

براي اخذ مجوز غرفه سااازي که توسااط سااتاد برگزاري به ا الط متقا،اایان خواهد رسااید الزامی اساات. در  برنامه زمانبندي رعایت (4

 دیرکرد خواهد شد.  مشمول پرداخت جریمه به ازاء هر روزصورش عدم رعایت برنامه زمان ندي، صدور مجوز غرفه سازي 

 "،مانت  سن انجام کار"خسارش غرفه سازي تحت عنوان  غرفه سازي باید   و جدول زیر م الغی را به عنون ،مانت عدم متقا،ی (5

به  ساااار برگزار کننده واریز شاااود و برگزار کننده با مشااار ت  نند  به  ساااار برگزار کننده پرداخت کند. این م لا باید توساااط 

تور صااادر شااده در پن  پیمانکاران غرفه ساااز  رف  سااار ندواهد بود. این م لا پ  از اعالم جانمایی   و جدول زیر در پیک فاک

ماه پ  از پایان نمایشااگاه و اعالم  1مشااارکت کنندگان ااب  مشاااهده و ااب  پرداخت به صااورش اینترنتی اساات. م لا مذکور  داا  تا 

خسااراش و کسار جرای) )در صاورش وجود( نزد برگزارکننده خواهد ماند و سب  بر اساگ روندي که به ا الط متقا،ی خواهد رسید 

 واهد شد. بنابراین بر عهدهی مشارکت کننده است که از پیمانکار غرفه ساز خود تضامین الزم را اخذ کند. مسترد خ
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 مبلغ حسن انجام کار )ریال(  
   مساحت غرفه )مترمربع(  

 از    +(  10تا )

20,000,000   60    36   1 

35,000,000   110    61   2 

60,000,000   210    111   3 

 4   211      211 ≥مساحت  70,000,000

  

یاد شاده، به ازا  هر  عدم تکمیل سااخت ررهه در ملتتمهلت سااخت و سااز غرف بر اسااگ اعالم برگزار کننده اسات و در صاورش  (6

 خواهد شد.  سپرد  مشار ت  نند   سرساعت ا،افه جریمه محاس ه و از 

پیمانکاران غرفه ساازي که براي مشاارکت کنندگان خارجی )به صاورش مساتقی) از خارج از کشاور( اادام به غرفه سازي میکنند الزم  (7

اساات تا با مراجعه به سااتاد برگزاري و اراسه اسااناد )معرفی نامه رساامی از مشااارکت کننده(، ا العاش پن  کاربري مشااارکت کننده را 

   به صورش اینترنتی ،مانت  سن انجام کار را پرداخت کنند. دریافت و پ  از ورود به پن

 رف باز( باید در  را ی خود این مسئله را لحاظ  4 رف آنها باز است یا به صورش جزیره هستند)  3 رف یا  2غرف خودسازي که  (8

درصااد  ول ،اال   50میتواند تا کنندکه اگر براي ا،ااالط مشاارف به راهروها دیواري در نرر گرفته میشااود،  ول این دیوار  داکثر 

سانتیمتر به داخ  غرفه عقب نشینی کنند.  داکثر ارتفاط مجاز  50مشرف به راهرو باشد .همچنین این دیوارها براي زی اسازي به اندازه 

 براي این دیوارها، یک متر کمتر از  داکثر ارتفاط مجاز غرفهسازي است . 

 طح چوبی صاف به رنگ سفید یا پوشک مناسب در  د درجه یک پوشانده شوند. دیوارهاي مشمول بند باال باید توسط یک س (9

ریالی براي اجراي بدک ارزي در غرفه رعایت ابعاد دایقان منط و با مح  مشااادد شاااده در نقشاااه -در  را ی غرف ارزي یا ارزي (11

است، ا   از هر اادامی باید با وا د فنی  جانمایی الزامی اسات و در صاورتی که ا اد جابجایی یا تغییر ابعاد براي بدک ارزي در نرر

 ود .برگزار کننده هماهنگ ش

متر در نرر گرفته میشااود و در صااورتی که  3مترمرب  اساات  48) داا  عمو براي بدک ارزي در صااورتی که مسااا ت آن کمتر از 

 متر در نرر گرفته خواهد شد(.  4مترمرب  باشد  داا  عمو  48مسا ت آن بیشتر از 

ریالی بدک ارزي و ریالی باید به  ور کام  از یکدیگر تفکیک شوند و در  را ی  وري عم  شود که مع ر ع وري -اي ارزيههدر غرف (11

بین این دو بدک در غرفه وجود نداشاته باشاد. همچنین ت لیغاش ن اب شده در بدک ارزي در بدک ریالی غرفه ااب  مشاهده ن اشند. 

 به  ور کامالن مستق  و مجزا در نرر گرفته شود.  توجه شود که وي آي پی هر بدک باید

ایی که نزدیک درهاي ورود و خروج اصالی یا درهاي ا،اطراري یا پله هاي فرار جانمایی شده اند باید به گونه  را ی شوند که ههغرف (12

 هد شد. ا صادر ندواههپ  از اجرا این درها را ماسک نکنند در غیر این صورش مجوز غرفه سازي براي این غرف

اي هوا یا تشساایساش و ههدر صاورتی که پ  از اخذ مجوز غرفه ساازي و در هنگام اجرا و سااخت غرفه، بدشای از غرفه مقاب  دریچ (13

 مواردي از این دست ارار گیرد، مشارکت کننده باید اادام به تدریب بدشهایی از سازه کند که جلوي دریچه یا تشسیساش را گرفته است. 
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 )بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژي( بوده و بایدگواهینامه معت ر را دارا باشند.  HSEEم به رعایت اوانین غرفه سازان ملز (14

 براي نورپردازي غرفه، فقط از المبهاي ک) م رف استفاده شود.  (15

نی)   قه(   قه دوم  درصاد از غرفه خود را براي ایجاد   قه دوم اخت ااد دهد )اصطال ان  50مشاارکت کننده میتواند  داکثر معادل  (16

 غرفه در صورش ایجاد باید بدون سقف و سرباز باشد. 

هر نوط پوشک بیمهاي براي پرسن  غرفه سازي بر عهده پیمانکار غرفه ساز است. غرفه سازان موظفند کارکنان و کارگران خود را در  (17

ند ساخت، تدریب و جم  آوري متوجه پیمانکار غرفه روزهاي انجام کار تحت پوشک بیمه درآورند و مسئولیت هر گونه اتفاای در فرآی

 ساز است . 

ایی که در فضاااي باز مسااتقرند، ملزم به کف سااازي  داالی بوده و باید زیر سااتونها و پروفیلهایی که براي کف سااازي در نرر ههغرف (18

ند یا ساایر المانهاي نمایشاگاهی که روي آسافالت ارار میگیرند صافحه گذاري کنند تا به ساطح آسفالت محو ه نمایشگاه گرفته میشاو

 آسی ی وارد نشود. در 

صاورش عدم اجراي کف ساازي، برگزارکننده مجاز اسات جلوي فعالیت غرفهسازي مشارکت کننده را بگیرد یا در صورش اجازه ادامه کار، 

 خرابی 

ش ناشی از مر ور شدن تجهیزاش غرفه )به دلی  بارندگی یا آبیاري فضاي س ز یا هر مسئلهی دیگري( یا جریمه ناشی از خسارش و خساارا

 به محو ه نمایشگاه بر عهده مشارکت کننده خواهد بود و هیچ گونه اعترا،ی پذیرفته ندواهد شد. 

رکت کننده باید خود نس ت به تجهیز )تهیه لوازم و یا اسبی  فری)( و اي موجود در فضاي باز بدون تجهیزاش بوده و مشاههي غرفهمه (19

ا نیازمند اخذ مجوز غرفه سازي است.  داکثر ارتفاط پیشانی نویسی ههیا غرفه سازي براي آن ها اادام کنند. بدیهی است برپایی این غرف

مشارکت کننده جریمه خواهد شد. )فقط درج نام و متر اسات که در صورش عدم رعایت مو،وط،  1ا در فضااي باز نمایشاگاهی ههغرف

 لوگوي مشارکت کننده در پیشانینویسی غرفه مجاز می اشد(. 

 از موارد زیر در فرآیند غرفه سازي ممنوط است.  استفاده (21

 ه آنها. مشاب استفاده از هر گونه مصالح ساختمانی نظیر گچ، سیمان، ماسه، شن، پوکه، سنگ ریزه، خاك، آسفالت، تیغه گچی، بلوك و •

لیتر( و  20آمپر(، پمپ باد)باالتر از  50ای جوش )باالتر از ههای برش، دستگاههدستگا –ماشین آالتی نظیر اره برقیِ دیسکی و چند کاره  •

 پیستوله رنگ پاشی. 

 آهن االت خام به هر شکل.  •

استتفاده از فرشتهای نامرغوح حاوی مواد شتیمیایی، استفنجهای مصنووی دو رویه که پاك کردنشان مشکل است برای چسباندن به کف  •

 غرفه )زمین( ممنوع است. )تنها موکت مناسب را میتوان کف غرفه پهن کرد و فقط نوار چسبهای پارچهای دو رویه را به زمین چسباند( 

 ، گاز قابل احتراق، موادسمی به خصوص رنگهای سمی، مواد قابل انفجار و احتراق و مواد رادیو اکتیو. آتش)برای پخت و پز و ...( •

 خطوط روشنایی ریسهی غیر استاندارد برای برق رسانی.  •

 ولت مجاز است(.  12استفاده از المپهای گازی، مدادی، رشته ای )فقط المپهای کم مصرف، ال ای دی یا هالوژن  •
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یم سفید در برق رسانی به روشناییها، پریزها و برق اصلی. استفاده از سیم بدون روکش، وایق نامناسب و بستها و اتصاالت استتفاده از ست •

 غیر استاندارد. استفاده از نوارچسب برق در نقاط و محل انشعابات . 

استفاده از جریان الکتریکی به صورت شبانه روزی ای الکتریکی و ... . )در صورت نیاز به ههبرای فعال نگاه داشتن دستگا UPSاستفاده از  •

 ا، موضوع باید به صورت مکتوح به برگزار کننده ابالغ شود تا در صورت امکان مجوزهای الزم اخذ شوند(. ههبرای تجهیزات یا دستگا

 در صورتی که غرفه با سقف  را ی شده است.  (21

 درصد از سقف غرفه باید به صورت مشبک یا راه راه باز بماند.  40حداقل  •

درصد باشد باید سنسورهای حسگر و چشمی اوالم حریق  60در صتورتی که حالت باال روایت نشتده باشد و میزان پوشش سقف بیش از  •

کلی برای هر فضای بسته ای مانند انباری  مترمربع یک ودد خواهد بود. به طور 60)دتکتور( استفاده شود. تعداد این حسگرها به ازاء هر 

 غرفه که سقف آن پوشیده شده باشد باید دتکتور نصب کرد. 

سااازان موظفند کارکنان و کارگران خود را در روزهاي انجام کار با ل اسااهاي متحدالشااک  با آرم شاارکت غرفه سااازي همراه با  غرفه (22

 وسای  ایمنی تجهیز نمایند. 

   یک کبسول آتک نشانی در زمان فعالیت غرفه سازي و در زمان تدریب و تدلیه غرفه همراه داشته باشند. سازان موظفند  دااغرفه  (23

غرفه سازان موظفند در مح  غرفه و در تمام  ول مدش ساخت و ساز غرفه استندي را ارار دهند که روي آن ت ویر گواهینامه شرکت  (24

 ارداد( و نقشه در  ال اجرا )پرسبکتیو( چاپ شده باشد . غرفه ساز ،نام مشارکت کننده در نمایشگاه ) رف ار

تشاوي ابزار و وساای  نقاشای در داخ  یا مجاورش سالنها و سرویسهاي بهداشتی ممنوط است. استفاده از وسای  ایمنی الزم در شاسا (25

 هنگام عملیاش رنگ آمیزي ،روري است. 

 در صورتی که ارار است در غرفه از شیشه استفاده شود ،رعایت موارد زیر الزامی است.  (26

 سانتیمتر است، حتما باید از شیشه سکوریت )ایمنی( استفاده کرد.  70در صورتی که حداقل طول یکی از اضالع شیشه بیشتر از  •

 میلیمترباشند.  8فاده قرار میگیرند باید سکوریت با ضخامت ای که برای نما یا جداکننده فضاهای داخلی غرفه مورد استههتمام شیش •

 میلیمتر استفاده کرد.  10سانتیمتر است، باید از شیشه سکوریت )ایمنی(  220در صورتی که حداقل طول یکی از اضالع شیشه بیشتر از  •

 اتصال شیشه به بدنه غرفه باید محکم و قابل اطمینان باشد.  •

 قهای پلی کربنات( به جای شیشه بهتر است. استفاده از پلکسی گلس )ور •

 ههر نوط ات ال و یا تکیه سازه به ابنیه نمایشگاهی اع) از فضاي باز یا داخ  سالن به منرور تشمین پایداري و یا امنیت و ایمنی بیشتر ب (27

 است و سازه هاي نمایشگاهی باید به  ور مستق  خود ایستا، پایدار و ایمن باشند.  ممنوطکلی 

 ات ال از نوط جوش، پرچ، پیچ و پین و ... به ابنیه نمایشگاه ممنوط است.  نوطهر  (28

و رنگ آمیزي و یا ساورا  نمودن المانهاي نمایشگاهی اع) از در و پنجره، ستون و سقف و دیوار، دریچه کانال ،کف و درپوش  تدریب (29

 منوط است. ، سکو، کف بتنی، آسفالت و جداول کنار خیابان و ... مبتنیسیمانی ،دال 

http://www.parskaren.com/
http://www.parskaren.com/
mailto:ceo@eurasia-expo.comو
mailto:ceo@eurasia-expo.comو


 
 

    26سالن  –المللی ج. ا. ا. ای بینههمحل دائمی نمایشگا -ستاد مرکزی : تهران    
  expo.com-.eurasiawww +99( 956) 592-2666+   و   99( 956) 591-2001    
 

  expo.com-info@eurasia 98دفتر  -5/52ساختمان  -دفتر مسکو : خیابان پانفروف   
  expo.com-ceo@eurasia +2( 952) 525-8625+   و   2( 922) 2266-922    

 اختصاصی اوراسیانمایشگاه  اولین
 5600اردیبهشت ماه  85تا  69

 المللی تهرانای بینههمحل دائمی نمایشگا
18-21, May, 2021 

نمودن هر نوط پرده و پوساتر ت لیغاتی و یا هر المان دیگري به خرپا، تیرها یا ساقف ساالن و ن ب به دیوار )داخ  یا بیرون از  آویزان (31

 سالن(، بام )از داخ  یا خارج( و سکوي بیرون سالنها ممنوط است. 

 ون و آنتن و ... ممنوط است. در بام سالنها بدون اخذ مجوز و با هر منروري اع) از ن ب بال تردد (31

 شیشه و المانهاي دیگر محیطی مستوجب پرداخت خسارش خواهد بود.  شکستن (32

 اي تولید شده از کار پ  از اتمام عملیاش الزامی است. هها و زبالههآوري و خروج تمام م الح و مازاد آنها، ندال جم  (33

 هیزاش داخ  آن اع) از دیوار، ستون، تابلوي برق و ... ممنوط است. چس اندي کاغذ، موکت و ... به اجزاي سالنها، وسای  و تج (34

 تن( به داخ  کلیه سالنهاي نمایشگاه ممنوط است.  10ورود جرثقی ، باالبر و لیفتراك )باالي  (35

 ورود هر گونه جرثقی  و باالبر و لیفتراك به داخ    قاش باالي همکف همه سالنها ممنوط است.  (36

کیلوگرم بر  450تن تجاوز نماید و براي   قاش باالتر فشاااار ااب  تحم   18اش همکف ارار میگیرند ن اید از وزن اجساااامی که در   ق (37

 مترمرب  است. 

اي بین ههمشاارکت کنندگان فضااي باز نمایشاگاه بدون کساب مجوز از وا د مدیریت سااختمان و تشسایساش شرکت سهامی نمایشگا (38

ح ساختمانی و ایجاد تشسیساش و فعالیتهاي ساختمانی ندواهند بود و در صورش مشاهده از ادامه المللی ج.ا.ا مجاز به اساتفاده از م ال

 عملیاش آنها جلوگیري خواهد شد و ملزم به پرداخت خسارش و جریمه خواهند بود. 

راژ کاب  برق به متانشاعار برق فقط تا مح  نزدیکترین پسات برق ساالن یا فضااي باز تشمین میشود، لذا ،روري است نس ت به تهیه  (39

الزم براي کاب  کشااای تا نزدیکترین پسااات برق و همچنین تهیهی تابلو برق ،کلید مینیاتوري، فیوز و کلید محافو جان و دیگر ملزوماش 

 مورد نیاز اادام شود. 

غرفه سازي(  بهره برداري از تشسایسااش مکانیکی و برای سااختمان توساط افراد غیر متد اد و غیر مسئول و بدون مجوز )مجوز  (41

اکیدان ممنوط است و در صورش مشاهدهی این موارد از ادامه فعالیت مشارکت کننده در هر مقطعی از زمان جلوگیري به عم  خواهد آمد 

و در این  الت در صاورش بروز هر گونه  ادثهاي تمامی ت عاش کیفري و اانونی متوجه مشاارکت کننده خواهد بود. بنابراین ،روري 

کننده بر فعالیت غرفه ساازي خود نرارش کام ، دایو و جام  داشاته باشد. )کلیه کارشناسان و کاردانهاي ن ب و راه  اسات مشاارکت

اندازي سایساات) برق و تجهیزاش الکتریکی معرفی شااده باید داراي گواهینامه و مدرك معت ر از مراکز م اور سااازمان نرام مهندساای 

 و شهرسازي با تاریخ معت ر باشند(.  اي نیرو و مسکنههاستان تهران و وزاتدان

مدار پریز تک فاز ن اید بیک از هشات پریز )انشاعار ( در غرفه را تغذیه کند. هر مدار روشانایی ن اید بیشتر از هشت نقطه روشنایی را  (41

باشااد. )کلید مینیاتوري براي  کند. مدار روشاانایی باید از مدار پریزها کامالن جدا و داراي فیوز مینیاتوري جدا در تابلو انشااعاباش تغذیه

  آمبر تک فاز(25آمبرتک فاز و براي پریزها 16روشناییها 

متري و در مح  مناساب ن ب شود. در صورش استفاده از انشعاباش سه فاز  5,1انشاعاباش باید روي پایه عایو دار و در ارتفاط تابلو  (42

اي داراي انشاعار سه فازز باید داراي تابلو برق سه فاز اصلی مستق  و داراي مدارهاي ههباید تقسای) وتعادل بار رعایت شاود و غرف

  فاظتی و کنترل فاز باشند. 
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( استفاده شود و به کار گیري 65و در فضاي باز  55( در داخ  سالن IPدر انشاعاباش برق باید از سوکت و ترمینال )با درجه  فاظتی) (43

 نوار چسب برق تدلف محسور میشود. 

)رعایت نکاش ایمنی سااازمان نرام  12)تشساایساااش الکتریکی سااازمان نرام مهندساای( و نشااریه  13رعایت نکاش فنی مندرج در نشااریه  (44

 مهندسی( توسط پیمانکاران غرفه ساز الزامی است. 

ریکی، انشااعار، تابلو مساائولیت براراري برق مطمئن و نگهداري از مح  واگذاري برق به تابلوها و ملزوماش غرفه ها از م ااارف الکت (45

 برق، روشنایی ،پریز و غیره بر عهده پیمانکار برق غرفه است. 

، براي پریزهاي تک فاز 3*5,1(در غرفه  داا  از کابلهاي 65و در فضاي باز  55( در داخ  سالن IPبراي روشناییها  )با درجه  فاظتی) (46

 استفاده شود.  5*5,2و براي سه فاز  3*5,2

 در برپایی غرفه یا سایر المانهاي نمایشگاهی  باید غیر ااب  اشتعال و توسعه آتک باشند. مواد استفاده شده  (47

متر هستند باید مجهز به کاله و کمربند ایمنی و  2کارگرانی که مج ور به انجام سااخت و سااز ساقفی روي سقفهایی به ارتفاط بیک از  (48

و جرا اش ناشی از سقوط اشیا  و ابزار آویزان شده باشند. بدیهی است ساایر و ساای  مورد نیاز به منرور جلوگیري از بروز  واد  

 مسئولیت کام  امر بر عهده مشارکت کننده خواهد بود. 

 پرتار کردن اشیا  و لوازم براي جابجایی ممنوط است.  (49

نمایشگاهی اتاق تعاون ایران  اي اخذ شده بابت خسارش یا جریمه در جداولی تحت عناوین زیر از  ریو سامانهههجداول مربوط به هزین (51

در دسااترگ اساات. اخذ مجوز غرفه سااازي به معناي آگاهی از کلیه مندرجاش این سااند و جداول خسااارش  IranConfair.irبه آدرگ 

 یتشکید میشود مسئولیت عوااب ناشی از تدطی از اوانین و مقرراش مندرج در این سند و ارجاعاش آن  از نرر اانون خواهد بود. همچنین

و کیفري مستقیمان بر عهده مشارکتکنندگان خواهد بود، لذا الزم است مشارکت کنندگان از پیمانکارن غرفهساز خود تضامین الزم را اخذ 

 نمایند. 

 جدول خسارات تخلف از مقررات غرفه آرایی  •

 جدول هزینه و خسارات وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش ساختمان  •

  خسارات وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش تأسیسات الکتریکیجدول هزینه و  •
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