
 

    
  

  بسمه تعالي
  

  براي غرف خودساز)(مقررات غرفه سازي خاص
   ) bexi 9201(نان آرد و صنعت بين المللي نمايشگاه دوازدهمين

  

  .مايند ننمي استفاده  پانل بنديسيستم هاي  از ويژه مشاركت كنندگاني ميباشدكه
  بوده و ا0ا0جشگاهي بين المللي هيات مديره شركت سهامي نماي 227-4توجه : مقررات اعالمي به استناد مصوبه 

  الزم االجرا مي باشد .   
  ورود هر گونه وسيله نقليه به داخل سالن ها ممنوع مي باشد .  -1
 مي باشد .  22لغايت  30/8ساعت كار جهت غرفه سازي از  -2

 كليه قطعات مي بايست پيش ساخته بوده و در زمان اعالمي در محل غرفه نصب گردد .  -3

   روز 22ساعت  لغايت 16/06/1398 شنبه روز30/41ساعت ته از زمان نصب پيش ساخ -4
 مي باشد .  20/06/1398چهارشنبه 

از شركت سهامي  مجوز فعاليتداراي شخصيت حقوقي و داراي بايست پيمانكاران غرفه سازي مي  -5
 باشند. نمايشگاههاي بين المللي ج.ا.ا

و قوانين اعالمي  ،برنامه زمانبندي و عدم رعايت  بوده مشاركت كننده بعهدهكليه مسئوليت ساخت و ساز غرفه  - 6
 . متخلف ميباشد مشاركت كنندههها بعهده شركت سهامي نمايشگاايجادهرگونه خسارت جنبي براي برگزاركننده و

صادر شده و كليه كسورات تعهدات حسن  و پيمانكار ساخت مشاركت كنندهمجوز ساخت به جهت  -7
 مي باشد .  پيمانكار ساخت به عهدهرعايت مقررات اعالمي  عدم ازناشي   انجام كار طبق جدول اعالمي

 مترمربع فقط و فقط مي توانند با سيستم مدوالر غرفه سازي نمايند. 36غرفه هاي كمتر از  -8
 

  .ساخت طبقه دوم در غرفه ها ممنوع مي باشدمهم : اتتذكر
 رفه سازي مجازبرگزار كننده در پذيرش يا رد صالحيت اجرايي پيمانكار غهمچنين  

   مي باشد .
  

  مقررات امور اجرايي 
بوده و قطعات          ممنوعكليه عمليات ساخت استراكچر نظير جوشكاري ، نجاري و ... در داخل سالنها  -1

  جهت مونتاژ و نصب وارد سالن گردند .  پيش ساختهمي بايست به صورت 
 ي باشد . م ممنوع ورود و استفاده مصالح ساختماني جهت غرفه سازي -2

   مي باشد .  ممنوعاتصال و استفاده از اجزاي سالن ها  -3



 

 
 

 مي باشد .  ممنوعورود و استفاده از دستگاه هاي چند كاره و ميز نجاري  -4

استفاده از فضا و  مي باشد ؛ عمليات اجرايي انجام پيمانكار موظف به استفاده از فضاي غرفه تخصيصي براي -5
 است . ممنوعراهرو اطراف غرفه 

 پيمانكار موظف به رعايت اصول ايمني محيط كار مي باشد .  -6
 

پيمانكار موظف است جهت استفاده از برق با در دست داشتن فرم ويژه برق تائيد شده توسط برگزار كننده ،  -7
 به مديريت ساختمان و تاسيسات شركت سهامي نمايشگاه ها مراجعه نمايد . 

 ارد به منظور استفاده از برق در حين ساخت و ساز الزم مي باشد . داشتن كابل برق و تابلو كارگاهي استاند -8
المپهاي داراي رشته سيم و همچنين پرژوكتور سيمها و كابل هاي غير استاندارد استفاده از  تذكر مهم :

  به جهت غرفه ها ممنوع مي باشد .تنگستن 
فني و اصول ايمني و استفاده از لوازم  پيمانكار در اجراي برق رساني به غرفه ملزم به رعايت تمام ظوابط -9

استاندارد بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي مي باشد . در صورت 
عدم رعايت موارد ياد شده از ادامه كار پيمانكار متخلف جلوگيري به عمل خواهد آمد و كليه مسئوليتهاي 

 مي باشد .  ساختو پيمانكار مشاركت كنندهناشي از آن به عهده 

 استفاده گردد .  SMDو  LEDبه جهت نور پردازي از المپ هاي كم مصرف و  -10

 رنگ آميزي با و مشرف به غرفه هاي جانبي مي بايست به صورت كامل بسته يديوارهاي پشت غرفه ها -11
 گردد .  نصبكامل 

  تاييد شده ساخت غرفه در حضور نماينده مسئول ساخت غرفه با در دست داشتن يك كپي از مجوز -12
 طول مدت اجراي غرفه سازي در محل الزامي است .  

  ها گام زمان آماده سازي به سالنهنورود هرگونه وسيله نقليه مانند خاور،نيسان،ماشين وموتور در -13
 ممنوع مي باشد . 

ي مجاز است بنا به قبل از افتتاحيه مي باشد ، مجر ساعت 72نظر به اينكه زمان تحويل سالن نمايشگاه حدود  -14
دهد كه طرح آنها قابل اجرا با سيستمهاي پيش ساخته مي تشخيص خود فقط به غرفه هايي مجوز ساخت 

 .  ساعت ساخت و ساز پايان يابد 48حداكثر در مدت بوده و 

  در هنگام ساخت و ساز غرفه خاص در صورتي كه واحد فني ستاد تشخيص دهد كه پيمانكار مربوطه  -15
به تعهدات خود عمل نمايد و باعث تاخيردر برنامه هاي نمايشگاهي مي گردد ، مي تواند غرفه را نمي تواند  

  تخريب و به سيستم هاي مدوالر مجهز نمايد و هزينه تخريب از ضمانت اجرا كسر گشته و مسئوليت آن
 مي باشد .   و پيمانكار ساخت مشاركت كنندهبه عهده  



 

  
زمان آماده سازي غرفه اطالعات مربوط به غرفه را كه شامل (طرح  مي بايست در ساخت غرفهپيمانكار -16

رنگي ، نام شركت سازنده و مسئول ساخت و...) را از زمان شروع فعاليت ساخت به صورت استند اطالع 
  رساني در محل اجراي پروژه نصب نمايد . 

  د ، در صورت عدمخاتمه يافته باش20/06/1398 چهارشنبهروز  22ليات اجرايي بايد تا ساعت عم -17
  غرفه سازي در زمان مقرر از تضمين حسن انجام كار بابت خسارت ديركرد  اتمام 

 كسر خواهد شد . ريال 1,000,000هر ساعت مبلغ 

 گرديد .  پلمپ خواهد 21درب سالنها راس ساعت  21/06/1398 شنبهپنج  در روز -18

 16/06/1398 شنبهصبح روز  00/14ساعت دارند از و ليفتراك حمل كاالهاي سنگين كه نياز به جرثقيل  -19
مهم : قابل توجه مشاركت كنندگان و (امكان پذير مي باشد،  17/06/1398 شنبه يكروز  22 ساعت لغايت

  )پيمانكاران محترم

*** هرگونه حمل كاالهاي سنگين بعد از تاريخ مذكور به دليل محدوديت هاي سالن ممنوع بوده و عواقب آن متوجه 
 ده مي باشد. ***مشاركت كنن

غرفه خود را   27/06/1398 روز چهارشنبه 14مشاركت كننده و پيمانكار ساخت موظف مي باشند تا ساعت   -20
  (بسيار مهم) به ايشان تحويل نمايند. با هماهنگي مدير سالنتخريب و تخليه كامل نموده و محل را 

  مدارك الزم جهت اخذ مجوز غرفه سازي  
انجمن غرفه سازان  www.esbatonline.irسازي مي بايست از طريق سامانه صدور مجوز فعاليت غرفه  -1

  .  انجام مي گيرد
عدم وارد  –تضمين حسن انجام كار و جمع آوري تجهيزات غرفه سازي ( به منظور پايان بموقع غرفه سازي  -2

  ) طبق جدول ذيل مي باشد و تامين آننلخليه سانوع تخليه به موقع و ت نمودن خسارت از هر
  مي باشد : پيمانكار ساختهده ه عب 

  ريال معادل يك ميليون پانصدهزار تومان  15,000,000متر مربع مبلغ  100متراژ غرفه تا 
  ريال معادل دو ميليون تومان  20,000,000متر مربع مبلغ  250متر تا  100متراژ غرفه از 
  ريال معادل سه مليون تومان  30,000,000متر مربع مبلغ  400متر مربع تا  250متراژ غرفه از 

ريال معادل پنج ميليون تومان بابت تعهد  50,000,000در ضمن شركتهاي محترم غرفه ساز در صورت داشتن بيش از سه غرفه بايد مبلغ 
  عهدات فوق پرداخت نمايند . حسن انجام كار كليه غرفه هاي مورد تعهدشان وعالوه بر ت

   دريافت خواهد شد. يا چك بانكي در وجه گروه تجارت اطالعات كوشا چك پولموارد فوق به صورت 
 دفتر انجمن نيازي به پرداخت سپرده حسن انجام كار نخواهند داشت. دييتاشركت هايي كه عضو انجمن غرفه سازان مي باشد با 



 

 
شده  ديتائفني  رناظقشه هاي اجراي غرفه سازي خاص خود را به تائيد مشاركت كننده مي بايست كليه ن -3

 .ه و مجوزات الزم را اخذ نمايد ساندمديريت طراحي و غرفه آرايي ر

ي صدور مجوز ساخت و فني براناظر مي بايست نسبت به تغييراتي كه  و پيمانكار ساخت مشاركت كننده -4
ورت اين واحد محق مي باشد كه حق ساخت و ساز را از در غير اينص دمي نمايد اقدام نمايساز ارائه 

 سلب نمايد .  مشاركت كننده
شهريورماه مي باشد .(مدارك  10و 9زمان تائيد طرح و صدور مجوز ساخت غرفه هاي خودساز فقط شنبه و يكشنبه  - 5

 م خواهدشد.)كامل مورد نياز طبق مقررات غرف خود ساز اعالمي در سايت و صدور مجوز از طريق سامانه انجا

و  مشمول جريمه ديركرد گرديدهتذكر : برگزار كننده از پذيرش طرحهايي كه پس از اين تاريخ ارائه شود 
  مي باشد .  مشاركت كنندهمسئوليت عدم صدور مجوز جهت غرفه سازي به عهده پيمانكار غرفه سازي و 

  نمايشگاه بين المللي دوازدهمينستاد برگزاري 
    Ibex2019 نانآرد و  غالت، صنعت 
         
 نام شركت غرفه ساز: :گريد

 شماره ثبت: نوع فعاليت:

 نام مديرعامل: تلفن:

 دورنگار: تلفن همراه:

 آدرس:

 آدرس وب سايت: آدرس پست الكترونيك

  
كف سازي شركت  –كار / مسئول غرفه اينجانب ............................. نماينده شركت ................................به عنوان پيمان

ه مقررات و قوانين .............................. درسالن/ فضاي باز ................. به مساحت ......................مترمربع متعهد مي گردم كه كلي
جرا نموده ، در غير اينصورت برگزار شركت سهامي نمايشگاهها و مفاد مندرج در اين دفترچه را به طور كامل و دقيق مطالعه و ا

از مبلغ چك بانكي سپرده نقدي تضمين را بصورت يكطرفه خواهد داشت و  حق تعطيلي كار اجرايي و برداشتكننده 
كف سازي / شركت كننده ضمن تقبل كليه عواقب و مسوليتهاي ناشي از تعطيلي كاراجرايي ، حق  –پيمانكار غرفه سازي 

  قانوني ذيصالح را نخواهند داشت. ايتي در هيچ يك از مراجعهيچگونه اعتراض و شك
  

  محل مهر و امضاء پيمانكار غرفه سازي
                       



 

 
  جدول خسارات تخلف از مقررات غرفه آرائي 

  

كد
  خسارات

  ميزان خسارت ( ريال ) موضوع خسارت

  سانتيمتر ارتفاع غير مجاز به ازاء هر متر طول  50تا   102
نيز  102سانتيمتر بايد توسط مجري برگزاري نمايشگاه جمع آوري يا اصالح گردد . ضمناً خسارت كد  50توجه : در موارد ارتفاع غير مجاز باالتر از 

  اعمال خواهد گرديد . 

6,000,000  

  8,000,000  زمان برگزاري نمايشگاه و ...) در مدت  V.I.P-اتاق كنفرانس-آبدارخانه-غير قابل رويت بودن داخل فضاهاي بسته (انبار  201
استفاده از مصالح ساختماني غير مجاز (به شرح مندرج در مقررات غرفه آرايي) در كف يا ديواره هاي غرفه به ازاء هر متر  301

  مربع (متراژ كل غرفه محاسبه خواهد گرديد) 
مراجع ذيصالح شركت ورود برخي از مصالح به طور خاص مجاز شمرده توجه : ( در نمايشگاههايي كه حسب ماهيت و موضوع نمايشگاه و با تائيد 

  خارج خواهد بود) 301شود از شمول كد 

1,000,000  

  3,000,000  ورود و استفاده از دستگاههاي غير مجاز ( مندرج در مقررات غرفه آرايي) به ازاء هر دستگاه   401
(متراژ كل طبقه دوم محاسبه خواهد گرديد گونه مصالح به ازاء هر متر مربع پوشاندن سقف غرف در طبقه دوم به هر شكل و با هر   501

 (  
  ضمن الزام مجري برگزاري نمايشگاه به جمع آوري سقف ، خسارت مذكور محاسبه و اعمال خواهد شد .  501توجه : در صورت انجام تخلف كد 

1,000,000  

  3,000,000 زاء هر متر طولتجاوز به حريم پشت غرفه ( به هر شكل و روش ) به ا 601
  4,000,000  مسدود كردن مسير كانالهاي تهويه و تاسيسات ( به هر شكل و نحوه ) به ازاء هر متر مربع  602
  4,000,000  تجاوز به حريم راهروها ( شامل كف غرفه ، ديواره هاي جانبي و پيشاني)  به ازاء هر متر طول  603
انبي مشرف به غرف هم جوار و يا راهروها ( شامل عدم رنگ آميزي متناسب با غرفه مجاور عدم زيبا سازي ديواره هاي ج 701

  يا عدم نصب بنر با رنگ متناسب به نحوي كه موجب عدم زيبايي گردد ) به ازاء هر مترطول 
2,000,000  

( متراژ كل غرفه محاسبه خواهد ر مربع عدم تطابق نقشه اجرا شده غرفه با نقشه تاييد شده توسط ناظرين ذيصالح به ازاء هر مت 801
   گرديد)

  هد شد . توجه : ( اين مورد شامل تغيير شكل كلي يا ساختار خواهد بود) بديهي است در صورت وجود ساير تخلفات موارد جداگانه محاسبه ، منظور خوا

500,000  

( متراژ كل غرفه محاسبه خواهد زاء هر متر مربع انجام ساخت و ساز غرفه بدون اخذ مجوز از مرجع ذيصالح تعيين شده به ا  901
 گرديد)

1,000,000  

: حداقل متراژ محاسباتي براي هر المان يا سازه يك متر طول و يا يك متر مربع و تخلفات باالتر از يك متر طول يا  1تبصره 
  يك متر مربع بر اساس مضارب صحيح و گرد شده به رقم باالتر ، محاسبه خواهد گرديد . 

: در شرايطي كه هر يك از موارد تخلف از مقررات غرفه آرايي موجب اختالل در ايمني غرفه گردد عالوه به الزام  2تبصره 
  مجري برگزاري نمايشگاه به جمع آوري موضوع تخلف و اصالح آن ، خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد . 

  تا بازنگري آتي معيار بررسي و سنجش خسارت خواهد بود .  : مقادير مندرج در جدول فوق از زمان تصويب 3تبصره 
 ايستايي غرفه به عهده سازنده و ناظرين مجري برگزاري نمايشگاه ذيربط مي باشد .  –: استحكام  4تبصره 

  


