بسمه تعالی
اطالعیه شمارهی1
* ورود وســایل و تجهیــزات غرفــه ســازی فقــط بــا ارائــه مجــوز ســاخت اخذشــده از ســتاد برگــزاری نمایشــگاه هــا بــه داخــل
محوطــه ممکــن میباشــد و پیمانــکاران غرفــه ســازی موظفانــد بــرای هــر غرفــه پــس از ارائــه مــدارک الزم و طــی مراحــل
اداری،مجــوز جداگانــه دریافــت نماینــد،در غیــر ایــن صــورت از ادامــه انجــام کار ممانعــت بــه عمــل خواهــد آمد.بدیهــی
اســت کلیــه مســئولیت و خســارتهای ناشــی از ایــن امــر برعهــده شــرکت کننده/پیمانــکار غرفــه ســازی میباشــد.
* پیمانــکار غرفــه سازی/شــرکتکننده موظــف بــه اجــرای غرفــه ســازی بــر اســاس طــرح تائیــد شــده توســط ســتاد برگــزاری
بــوده و انجــام تغییــرات در اجــرای طــرح بههیچوجــه مجــاز نمیباشــد.انجام هرگونــه تغییــر در طــرح تأییدشــده توســط
ســتاد برگــزاری حــق تخریــب ساختوســاز غرفــه و برداشــت هزینــه ان را از محــل چکبانکــی ســپرده تضمیــن حســن
انجــام کار و جمــعآوری تجهیــزات غرفــه ســازی را بــه برگزارکننــده و شــرکت نمایشــگاههای خوزســتان میدهــد و کلیــه
عواقــب ناشــی از ان بــه عهــده شــرکت کننده/پیمانــکار مختلــف میباشــد.
* تمامــی امــور مربــوط بــه ساختوســاز بایــد در خــارج از محوطــه نمایشــگاه انجــام شــودو مصالــح غرفههــای خودســاز بایــد
بهصــورت پیشســاخته و رنگشــده،حمل و در ســالنها مونتــاژ و نصــب شــوند.
* ورود اقــام مشــروحه ذیــل جهــت ساختوســاز غرفــه یــا کــف ســازی بــه محوطــه و ســالن هــای محــل ســالن هــای
نمایشــگاهی ممنــوع میباشــد.
* هرگونــه مصالــح ســاختمانی از قبیــل گچ،ســیمان ،ماسهبادی،ماسه،پوکه،شن،خاک،ســنگریزه،تیغه گچی،بلــوک
و مشــابه انهــا.
* هــر نــوع ماشــینآالت از قبیــل هــر نــوع اره برقی،بهویــژه دیســکی و چندکاره،دســتگاه برش،دســتگاه
جوش(باالتــر از  50آمپر)پمــپ باد(باالتــر از  20لیتــر) و پیســتوله رنگپاشــی.
* هرگونه آهنآالت خام
* قطعــات نئوپــان بهصــورت بــرش نخــورده (ورود قطعــات نئوپــان جهــت چیــدن در کــف غرفــه منــوط بــه اخــذ
مجــوز از ســتاد برگــزاری و مدیریــت طراحــی و غرفــه ارایــی اســت).
* ساخت غرفهها باید با رعایت تمامی مقررات و موارد ایمنی صورت  گیرد.
* پیمانکار غرفه سازی باید با رعایت تمامی مقررات و موارد ایمنی صورت  گیرد.
* پیمانکار غرفه سازی موظفندنیم طبقه غرفه خودساز داخل سالن را بدون سقف اجرا نمایند.
* پیمانکار غرفه سازی موظف به رعایت اصول ایمنی محیط کار میباشد.
* پیمانــکاران غرفــه ســازی  /شــرکتکنندگان،موظفاند در حیــن انجــام کار نیروهــای خــود را بیمــه و بالباسهــای
متحدالشــکل بــه همــراه وســایل ایمنــی بــا ارم شــرکت مربوطــه تجهیــز نماینــد و نســبت بــه ایجــاد یــک محــل یــا اســتند کــه
بــر روی ان نــام شــرکت غرفــه ســاز ،نــام مشــارکتکننده در نمایشــگاه  و نقشــه در حــال اجــرا نصبشــده باشــد،اقدام
نماینــد.
* بــا توجــه بــه اینکــه انتخــاب پیمانــکاران غرفــه ســازی غرفــه خودســاز بایــد توســط شــرکتکنندگان صــورت گیــرد در
صــورت بــروز هرگونــه اختــاف  بیــن ایشــان مراتــب بایــد توســط نیــروی انتظامــی مســتقر  در نمایشــگاه و مراجــع قضایــی
ذیصــاح حلوفصــل گــردد و ســتاد برگــزاری هیچگونــه مســئولیتی در ایــن خصــوص نخواهــد داشــت.
* طراحــی و ســاخت فضاهــای بســته (انبــار ،آبدارخانه،اتــاق کنفرانــس v.i.p،و )..بایــد بــه صورتــی انجــام پذیــرد کــه از
بیــرون داخــل اتــاق رؤیــت باشــد.
* دیوارههــای پشــتی غرفــه خودســاز کــه مشــرف بــه راهــرو نمایشــگاه و غرفــه مجاورمــی باشــد بایــد توســط یــک ســطح

چوبــی بــه رنــگ ســفید بــا پوشــش مناســب در حــد درجهیــک پوشــانده شــود.
* در غرفــهای کــه دارای نیمطبقــه میباشــند حداکثــر  50درصــد (مفیــد) از کل مســاحت نیمطبقــه و محاســبه جمــع
متــراژ غرفــه خودســازی (ارزی ریالــی )لحــاظ میگــردد.
* بــا توجــه بــه اســتانداردهای آتشنشــانی نیمطبقــه بایــد فاقــد ســقف بــوده و همچنینــی در صــورت نیــاز بــه اجــرای
ســقف در طبقــه همکــف الزم اســت ســقف بهگونـهای اجــرا گــردد کــه حداکثــر  30درصــد از ســقف را پوشــش داده و متــر
یــال آن بهصــورت مشــبک یــا راهراه در نظــر گرفتــه شــود تــا سنســورهای حســگر و چشــمی اعــام تحریــق صحیــح و کامــل
عمــل نماینــد.
* رعایــت ارتفــاع مجــاز در هــر ســالن مطابــق بــا دســتورالعملهای شــرکت برگــزار کننــده الزامــی اســت و چنانچــه اجــرای
غرفــه ســازی بــا اخــذ تائیــد از ســتاد برگــزاری بهصــورت در طبقــه انجــام گیــرد طبقــه دوم بایــد بهصــورت بــدون ســقف
(اکســپوز) اجــرا شــود.
* آویــزان نمــودن هرگونــه ســازه و مــواردی از قبیــل پرچــم و بنــر و پوســتر از ســقف ســالنها و اســتفاده از پروژکتورهــای
ســقفی بــر اســاس مقــررات و دســتورالعملهای شــرکت نمایشــگاه هــا کامـا ً ممنــوع اســت.
* اتصال هرگونه نشانه تبلیغاتی به اجزای سالن ممنوع میباشد.
* پیمانــکار موظــف اســت فقــط از فضــای غرفــه تخصیــص دادهشــده جهــت انجــام عملیــات اجرائــی اســتفاده نمایــد و
اســتفاده از فضــای راهروهــا جهــت تخلیــه تجهیــزات و لــوازم ممنــوع اســت.
* پیمانــکار موظــف اســت جهــت اســتفاده از بــرق بــا در دســت داشــتن فــرم بــرق ویــژه زمــان غرفــه ســازی تائیــد شــده
توســط برگزارکننــده بــه مدیریــت ســاختمان و تأسیســات نمایشــگاهها مراجعــه نماید.هزینههــای بــرق مربــوط بــه دوران
ساختوســاز ایــام برگــزاری نمایشــگاه بــر اســاس تعرفـه ی مصــوب ســتاد اجرایــی نمایشــگاه محاســبه و از شــرکتکنندگان
هنــگام ثبتنــام اخــذ خواهــد شــد.

