
 

   

 بسمه تعالی
 

 براي غرف خودساز) (مقررات غرفه سازي خاص
  آبزیان،ماهی گیري،غذاهاي دریایی و صنایع وابستهششمین نمایشگاه بین المللی شیالت،

FEX 2022)(I 
 

 . مایند ننمی استفاده   پانل بنديسیستم هاي  از ویژه مشارکت کنندگانی میباشدکه
مصوبه   استناد  به  اعالمی  مقررات   : سهام  227-4توجه  شرکت  مدیره  نمایشهیات  المللی  ی  بین  و   .ا.اجگاهی   بوده 

 الزم االجرا می باشد .    
 ورود هر گونه وسیله نقلیه به داخل سالن ها ممنوع می باشد .   -۱
 می باشد .  30/22لغایت   8ساعت کار جهت غرفه سازي از   -۲

 رفه نصب گردد .  کلیه قطعات می بایست پیش ساخته بوده و در زمان اعالمی در محل غ -۳

نصب   -٤ ساختزمان  از  پیش    روز  20ساعت    لغایت   26/08/1140  پنجشنبه  روز  30/10ساعت  ه 
 می باشد .   28/08/1140 شنبه

فعالیتداراي شخصیت حقوقی و داراي  بایست  پیمانکاران غرفه سازي می   -٥ از شرکت سهامی    مجوز 

 باشند.  نمایشگاههاي بین المللی ج.ا.ا
و   -٦ و  همشارکت کنند  بعهده از غرفه  سکلیه مسئولیت ساخت  زمانبندي  عدم رعایت    بوده  اعالمی    ، برنامه  و  قوانین 

 .  متخلف میباشد مشارکت کنندههها بعهده شرکت سهامی نمایشگاایجادهرگونه خسارت جنبی براي برگزارکننده و

صادر شده و کلیه کسورات تعهدات حسن    و پیمانکار ساخت   مشارکت کننده مجوز ساخت به جهت   -۷
 می باشد .  پیمانکار ساخت به عهده رعایت مقررات اعالمی  عدم ناشی از  نجام کار طبق جدول اعالمیا

 مترمربع فقط و فقط می توانند با سیستم مدوالر غرفه سازي نمایند.  36غرفه هاي کمتر از  -۸
 

 .ساخت طبقه دوم در غرفه ها ممنوع می باشدمهم :  اتتذکر
پذیرهمچنین    در  کننده  اجرایی    شبرگزار  صالحیت  رد  غرف پیمایا  مجازنکار  سازي   ه 

   می باشد .
 

 مقررات امور اجرایی  
سالنها   -۱ داخل  در   ... و  نجاري   ، جوشکاري  نظیر  استراکچر  ساخت  عملیات  قطعات            ممنوعکلیه  و  بوده 

 جهت مونتاژ و نصب وارد سالن گردند .  پیش ساختهمی بایست به صورت 
 باشد . می  وعمنم ازيساختمانی جهت غرفه س حورود و استفاده مصال -۲

   می باشد .  ممنوعاتصال و استفاده از اجزاي سالن ها  -۳



 

 
 می باشد .   ممنوعورود و استفاده از دستگاه هاي چند کاره و میز نجاري  -٤

  استفاده از فضا   می باشد ؛  عملیات اجرایی  انجام  پیمانکار موظف به استفاده از فضاي غرفه تخصیصی براي -٥
 است . ممنوعفه و راهرو اطراف غر

 یمانکار موظف به رعایت اصول ایمنی محیط کار می باشد .  پ -٦
 

برگزار  -۷ توسط  شده  تائید  برق  ویژه  فرم  داشتن  دست  در  با  برق  از  استفاده  جهت  است  موظف  پیمانکار 
 کننده ، به مدیریت ساختمان و تاسیسات شرکت سهامی نمایشگاه ها مراجعه نماید . 

 د به منظور استفاده از برق در حین ساخت و ساز الزم می باشد .  استاندارو تابلو کارگاهی  ابل برقکداشتن  -۸
المپهاي داراي رشته سیم  و همچنین پرژوکتور  سیمها و کابل هاي غیر استاندارد  استفاده از    تذکر مهم :

   به جهت غرفه ها ممنوع می باشد .تنگستن 
ب  -۹ نی و اصول ایمنی و استفاده از لوازم ظوابط ف  غرفه ملزم به رعایت تمام  هپیمانکار در اجراي برق رسانی 

در    . باشد  می  المللی  بین  نمایشگاههاي  سهامی  شرکت  هاي  دستورالعمل  و  ضوابط  اساس  بر  استاندارد 
به عمل خواهد آمد و کلیه   پیمانکار متخلف جلوگیري  ادامه کار  از  یاد شده  صورت عدم رعایت موارد 

 می باشد .   ساخت پیمانکار و کننده مشارکتاشی از آن به عهده  نمسئولیتهاي 

 استفاده گردد .   SMDو  LEDبه جهت نور پردازي از المپ هاي کم مصرف و  -۱۰

رنگ   با  و   مشرف به غرفه هاي جانبی می بایست به صورت کامل بسته  ي دیوارهاي پشت غرفه ها -۱۱
 گردد .   نصبکامل  آمیزي

تبا در دست داشتن یک کپی ا  حضور نماینده مسئول ساخت غرفه -۱۲ ایید شده ساخت غرفه  ز مجوز 
 طول مدت اجراي غرفه سازي در محل الزامی است .   در

در  -۱۳ وموتور  خاور،نیسان،ماشین  مانند  نقلیه  وسیله  هرگونه  سالن هنورود  به  سازي  آماده  زمان   ها  گام 
 ممنوع می باشد .  

مجاز ، مجري    قبل از افتتاحیه می باشد  ساعت   72نظر به اینکه زمان تحویل سالن نمایشگاه حدود   -۱٤
بنا به تشخیص خود فقط به غرفه هایی مجوز ساخت   دهد که طرح آنها قابل اجرا با سیستمهاي  می  است 

 .  ساعت ساخت و ساز پایان یابد 48حداکثر در مدت پیش ساخته بوده و  

ک  -۱٥ دهد  تشخیص  ستاد  فنی  واحد  که  صورتی  در  خاص  غرفه  ساز  و  ساخت  هنگام  پیمانکار    هدر 
، می    به   تواندنمی    مربوطه   نمایشگاهی می گردد  برنامه هاي  تاخیردر  باعث  و  نماید  تعهدات خود عمل 

تواند غرفه را تخریب و به سیستم هاي مدوالر مجهز نماید و هزینه تخریب از ضمانت اجرا کسر گشته و 
 می باشد .   و پیمانکار ساخت  مشارکت کنندهبه عهده  مسئولیت آن



 

مان آماده سازي غرفه اطالعات مربوط به غرفه را که شامل ست در زمی بای  ساخت غرفهارانکمپی -۱٦
(طرح رنگی ، نام شرکت سازنده و مسئول ساخت و...) را از زمان شروع فعالیت ساخت به صورت استند  

 اطالع رسانی در محل اجراي پروژه نصب نماید . 
 در صورت عدم   باشد ،  خاتمه یافته  27/08/1401  ه جمعروز    20لیات اجرایی باید تا ساعت  عم -۱۷

دیرکرد   اتمام  خسارت  بابت  کار  انجام  حسن  تضمین  از  مقرر  زمان  در  سازي   غرفه 
 کسر خواهد شد . ریال 1.000.000هر ساعت مبلغ 

 گردید .   پلمپ خواهد 21درب سالنها راس ساعت  28/08/1401 شنبه در روز -۱۸

جرث  -۱۹ به  نیاز  که  سنگین  کاالهاي  لیفت   قیلحمل  اراك  و  ساعت  دارند  روز   22لغایت    12:30ز 
 .  می باشد  امکان پذیر  26/08/1401 پنجشنبه  روز  14صبح لغایت   8و از ساعت  25/08/1401چهارشنبه 

  )مهم : قابل توجه مشارکت کنندگان و پیمانکاران محترم(                   
متوجه  و عواقب آن  ل محدودیت هاي سالن ممنوع بوده  به دلی  *** هرگونه حمل کاالهاي سنگین بعد از تاریخ مذکور 

 مشارکت کننده می باشد. *** 
 

ساعت    -۲۰ تا  باشند  می  موظف  ساخت  پیمانکار  و  کننده     03/09/1140  پنجشنبه  روز    22مشارکت 
 .به ایشان تحویل نمایند با هماهنگی مدیر سالن غرفه خود را تخریب و تخلیه کامل نموده و محل را 

 (بسیار مهم)                                                             
   ك الزم جهت اخذ مجوز غرفه سازي مدار
 .  انجام می گیرد  design.iranfair.com غرفه سازي می بایست از طریق سامانه  فعالیت صدور مجوز -۱
عدم وارد    –ان بموقع غرفه سازي  تضمین حسن انجام کار و جمع آوري تجهیزات غرفه سازي ( به منظور پای -۲

از   خسارت  مو   هرنمودن  به  تخلیه  تخلنوع  و  ساقع  آنن ل یه  تامین  و  باشد  می  ذیل  جدول  طبق   ( 
 می باشد : پیمانکار ساختهده ه عب 

  تومانمیلیون  پنجریال معادل  50.000.000متر مربع مبلغ  100متراژ غرفه تا 
  تومانمیلیون   هفتریال معادل  70.000.000مبلغ  متر 250تا متر  100متراژ غرفه از 

  تومان میلیون  ده ریال معادل  100.000.000غ مبل به باالمتر 250غرفه از متراژ 
باید مبلغ   میلیون تومان بابت تعهد    دهریال معادل    100.000.000در ضمن شرکتهاي محترم غرفه ساز در صورت داشتن بیش از سه غرفه 

 نمایند .  هاي مورد تعهدشان وعالوه بر تعهدات فوق پرداخت حسن انجام کار کلیه غرفه 
   دریافت خواهد شد. عات کوشاالیا چک بانکی در وجه گروه تجارت اط چک پولت موارد فوق به صور



 

 
تائید   -۳ به  را  سازي خاص خود  غرفه  اجراي  هاي  نقشه  کلیه  بایست  می  کننده  شده    دی تائفنی    رناظمشارکت 

 .ه و مجوزات الزم را اخذ نماید ساندیی ر رامدیریت طراحی و غرفه آ
صدور مجوز ساخت و    يفنی براناظر  ی بایست نسبت به تغییراتی که  م  و پیمانکار ساخت  کت کنندهمشار -٤

ارائه   نمایساز  اقدام  نماید  از    د می  را  ساز  و  ساخت  حق  که  باشد  می  محق  واحد  این  اینصورت  غیر  در 
 سلب نماید .  مشارکت کننده

تائید -٥ فقط  ط  زمان  خودساز  هاي  غرفه  ساخت  مجوز  صدور  و          18و    17و    16  شنبه پنج  و    شنبه   چهارشنبه،  سه  رح 
مل مورد نیاز طبق مقررات غرف خود ساز اعالمی در سایت و صدور مجوز از طریق  ماه می باشد .(مدارك کاآبان  

 سامانه انجام خواهدشد.) 

از پس  که  طرحهایی  پذیرش  از  کننده  برگزار   : ت  تذکر  شود  این  ارائه  گردیدهاریخ  دیرکرد  جریمه  و   مشمول 
 می باشد .   رکت کنندهمشارفه سازي به عهده پیمانکار غرفه سازي و سئولیت عدم صدور مجوز جهت غم

المللی  ششمین نمایشگاه بین ستاد برگزاري 
 ،آبزیان،ماهی گیري،غذاهاي دریایی و صنایع وابسته شیالت

IFEX 2022   
          

 نام شرکت غرفه ساز: :گرید

 اره ثبت: شم نوع فعالیت:

 نام مدیرعامل: تلفن:

 دورنگار: :تلفن همراه 

 آدرس:

 آدرس وب سایت:  :آدرس پست الکترونیک

 
...... غرفه  اینجانب  مسئول   / پیمانکار  عنوان  ................................به  شرکت  نماینده  ش  –.......................  سازي  رکت کف 

ن  ......................مترمربع متعهد می گردم که کلیه مقررات و قوانی حت رسالن/ فضاي باز ................. به مسا.............................. د
رگزار  شرکت سهامی نمایشگاهها و مفاد مندرج در این دفترچه را به طور کامل و دقیق مطالعه و اجرا نموده ، در غیر اینصورت ب

بکننده   و  اجرایی  کار  تعطیلی  تضمین    رداشت حق  نقدي  سپرده  بانکی  مبلغ چک  و  را  از  داشت  خواهد  یکطرفه  بصورت 
غرفه سازي   کنند  –پیمانکار  / شرکت  ، حق کف سازي  کاراجرایی  تعطیلی  از  ناشی  مسولیتهاي  و  عواقب  کلیه  تقبل  ه ضمن 

 نی ذیصالح را نخواهند داشت. قانو  هیچگونه اعتراض و شکایتی در هیچ یک از مراجع
 

 و امضاء پیمانکار غرفه سازي محل مهر 
                           


