مدارک الزم جهت اخذ مجوز غرفه سازی

مدارک مورد نیاز

ردیف

*پالن اندازه گیری شده طرح با مقیاس  1/100در ابعاد A4
1

*  3Dو پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد A4
* لیست مصالح مصرفی

2

مهر و امضای قوانین و مقررات و دستورالعملهای غرفه سازی توسط غرفه ساز و غرفه دار (4صفحه ضمیمه)

3

تکمیل و مهر و امضای فرم  102توسط غرفه ساز و غرفه دار
بیمه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر:

4

*تعداد  4نفر بی نام (یک نفر فوت و  3نفر مصدوم)
*بیمه نامه میبایست از تاریخ  98/06/15لغایت  98/06/26معتبر باشد.
*موضوع فعالیت بیمه نامه ،غرفه سازی و محل آن نمایشگاه بین المللی تهران باشد.

5

تصویر پروانه مهندس ناظر عمران و یا معماری و ممهور نمودن فرمهای مربوطه و کلیه طرحها

6

معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز از طرف غرفه دار

7

تصویر گواهینامه غرفه سازی (گرید)

8

تصویر گواهینامه HSE

9

نامه تایید گواهینامه  HSEتوسط مشاور مدیرعامل نمایشگاه
نکات مهم

*هزینه طبقه دوم در زمان صدور مجوز غرفه سازی محاسبه و اخذ می گردد.
**شایان ذکر است ،با توجه به دستورالعملهای معاونت محترم فنی نمایشگاه بین المللی تهران مشارکت کننده
راساً نمیتواند اقدام به غرفه سازی نماید و الزاماً غرفه سازی می بایست توسط غرفه سازان دارای گرید و واجد
شرایط صورت پذیرد.
**با توجه به بخشنامه جدید شماره  9752/15968معاونت محترم فنی نمایشگاه ،ساخت و ساز غرف زیر  36متر
صرفاً با تجهیزات مدوالر به صورت ویژه امکان پذیر می باشد و استفاده از اقالمی مثل نئوپان امکان پذیر نمیباشد.
*** غرف ه سازان پس از اخذ مجوز ،جهت تاییدیه سیستم برق رسانی و اعالم حریق به اداره تاسیسات برقی
نمایشگاه بین المللی مراجعه نمایند.
*** جهت پاسخگویی به سواالت صرفاً فنی و غرفه سازی ،با مدیر فنی نمایشگاه جناب آقای صحت تماس حاصل
فرمائید.
09124633307

قابل توجه شرکتهای متقاضی غرفه سازی (بدون تجهیزات)

مدارک مورد نیاز امور مالی:

 -1واریز مبلغی به عنوان تضمین خسارت احتمالی غرفه سازی به صورت علی الحساب در وجه
برگزار کننده که پس از اتمام نمایشگاه در صورت عدم اعالم خسارت از سوی واحد فنی و
طراحی و غرفه آرایی نمایشگاه ،وجه تضمین به آنها استرداد خواهد گردید.
مبلغ تضمین غرفه سازی بصورت چک تضمین بانکی در وجه شرکت توسعه تجارت کافی ،به شرح
زیر می باشد:

 از  12تا  50مترمربع  20 -میلیون ریال از  51تا  100مترمربع  35 -میلیون ریال از  101تا  200مترمربع  50 -میلیون ریال -از  201مترمربع به باال  65 -میلیون ریال

 -2مجوز غرفه سازی از  1398/06/12لغایت  1398/06/15صادر می شود.
 توجه :بعد از اتمام مهلت غرفه سازی ،به هیچ عنوان مجوز صادر نمی شود ،لذا از غرفه سازان
و مشارکت کنندگان محترم خواهشمندیم در زمان مقرر نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایید.

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی
در ارتباط با مجریان نمایشگاهی
تاریخ:
شماره:
پیوست:

فرم تعهد نامه و تأیید طرح غرف خودساز
(فرم شماره )102
مشخصات مشارکت کننده

نام نمایشگاه یا جشنواره :قهوه و صنایع وابسته
نام مشارکت کننده (شرکت)....................................................................................................... :
متراژ غرفه داخل سالن ...................... :مترمربع

شماره سالن.................................................. :
مترمربع

محل غرفه فضای باز........................... :

آدرس شرکت:
............................................................................................................ .....................................................................................................................................................................
تلفن شرکت ....................................................... :موبایل:
.............................................................
تاریخ .......................................................... :مهر و امضاء مشارکت کننده
مشخصات پیمانکار ساخت
نام شرکت ............................................................ :نام مدیر عامل .......................................................................... :نام نماینده تام االختیار:
.....................................................................
شماره ثبت شرکت ................................................................ :زمینه فعالیت شرکت:
.............................................................................................................................................................
نشانی:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
تلفن شرکت ....................................................... :موبایل............................................................. :
تاریخ................................................... :
مهر و امضاء پیمانکار ساخت

( )2اداره محترم حفاظت فیزیکی:
مدارک پیوست:
□ پالن اندازه گیری طرح با مقیاس  1/100در اندازه  A3یا 3( A4نسخه رنگی)

□ تصویر گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرف خودساز

□ پرسپکتیو طرح در اندازه  A3یا 3( A4نسخه رنگی)

□ بیمه نامه مسئولیت مدنی

□ لیست مصالح مصرفی جهت ساخت

□ ساخت غرفه در فضای باز و یا ساخت نیم طبقه در غرف داخل سالن

□ درج مهر و امضاء مهندس پیمانکار غرفه ساز
تذکر :حسب درخواست مجری نمایشگاه ،پیمانکار ساخت و یا مشارکت کننده موظف به ارائه نقشه سازه غرفه می باشد.
رتبه پیمانکار ساختA□ :

□B

□C

□D

□E

طرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که بصورت از پیش ساخته و آماده نصب ،اجرا می گردد با توجه به تعهد پیمانکار ساخت شرکت مذکور (پیوست شماره  )4مبنی بر رعایت کامل مجموعه
مقررات ملی ساختمان ایران ،ضوابط فنی و اصول ایمنی ،دستور العملهای شرکت سهامی نمایشگاه های بینالمللی ج.ا.ایران مورد تایید قرار گرفت .بدیهی است در هنگام ساخت غرفه مذکور نیز
نظارت کامل در خصوص رعایت کامل این قوانین و مقررات انجام خواهد پذیرفت.

حداکثر ارتفاع تایید شده غرفه
تاریخ:

متر
امضاء مسئول فنی مجری:

مهر و امضاء مهندس ناظر پیمانکار غرفه ساز:

مهر و امضاء مجری نمایشگاه:

مدارک پیوست:
□ پالن اندازه گیری طرح با مقیاس  1/100در اندازه  A3یا 3( A4نسخه رنگی)

□ تصویر گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرف خودساز

□ پرسپکتیو طرح در اندازه  A3یا 3( A4نسخه رنگی)

□ بیمه نامه مسئولیت مدنی

□ رعایت ارتفاع مجاز
توضیحات:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تاریخ:

امضاء ناظرین غرفه آرایی

وزارت صنعت ،معدن و تجارت
مجموعه دستور العملها و شرح وظایف مدیریت
امور ساختمان و تاسیسات

شماره سندBM-WI - 26-01 :
تاریخ:
شماره:
پیوست:

فرم درخواست انشعاب برق
مدیر امور ساختمان و تاسیسات
سالم علیکم
احترام ًا خواهشمند است با توجه به نیاز این شرکت  ..................................................................................................جهت حضور در نمایشگاه  /مراسم
 /انجام کار  ........................................................در سالن  ..............................................و یا محوطه  ...............................................به :
انشعاب برق  ...................................فاز  ....................................آمپر  ....................................قدرت درخواستی (دیماند)
دستور مقتضی صادر فرمایید .این شرکت متعهد می گردد موارد ذیل را انجام دهد:
 .1کلیه تجهیزات الکتریکی مورد نیاز شرح فعالیت خود را تا محل انشعاب اصلی واگذاری شده با رعایت استانداردهای جاری کشور و داخلی
شرکتهای نمایشگاهی تامین نماید( .از قبیل کابل ،تابلوی برق و) ...
 .2کلیه فرم های مصوب را پس از تحویل زمین به اداره تاسیسات برق و مکانیک تحویل و مسئول اداره یا نماینده تام االختیار خود را به
صورت مکتوب قبل از تحویل سالنها معرفی و کلیه موارد تحت قرارداد را تا مرحله برچیدن غرف و پاکسازی عهده دار باشد.
 .3اینجانب  .................................................نمایند ه تام االختیار شرکت  ..........................................................متعهد می گردم ضمن معرفی پیمانکار
 .........................................................................کلیه مسئولیت رعایت ضوابط فنی ،اصول ایمنی (مطابق مقررات ملی ساختمان ایران) ،مسئولیت
های قانونی استفاده از لوازم مورد تایید استانداردهای جاری کشور را رعایت نموده و تمام مسئولیت مدنی ،حقوقی و قانونی ناشی از عدم
اجرای صحیح را عهده دار می باشم ،در غیر این صورت اداره تاسیسات برق و مکانیک در عدم واگذاری انشعاب درخواستی برق مختار می
باشد.
تذکر :کلیه متقاضیان انشعاب برق غرفه ملزم به استفاده از دستگاه های تثبیت ولتاژ برق می باشد و بدیهی است در صورت بروز نوسان و
ایراد خسارت به دستگاه ایشان ،کلیه مسئولیتهای ناشی به عهده تحویل گیرنده انشعاب برق و مسئول غرفه می باشد.
.4اینجانب  .................................. ............مسئول غرفه  .....................................مستقر در سالن  .................................انشعاب برق سه فاز  / □380تک
ال صحیح و سالم از تکنسین مربوطه تحویل گرفته و متعهد می گردم مسئول
فاز  □220با رعایت قوانین ایمنی مطمئنی (ارت) را بطور کام ً
برق تام االختیار این شرکت تا پایان نمایشگاه در غرفه حضور داشته و مسئولیت ناشی از عدم اجرای صحیح مقررات برق و همچنین نگهداری
کلیه تجهیزات الکتریکی تا روز آخر برچیدن (کابل ،کلید ،مینیاتوری و  )...خود را عهده دار می باشم.
مسئول غرفه سازی یا مسئولین برق:

تایید و امضای مشارکت کننده:

تایید و امضای مجری برگزارکننده:

آدرس  /تلفن ضروری:

مسئول اداره برق شرکت لطفاً بررسی و اقدام فرمایید.
مدیر امور ساختمان و تاسیسات

از اداره برق به پیمانکار راهبری فشار ضعیف
لطفاً براساس شرح فوق الذکر اقدام نمایید

مسئول اداره برق نمایشگاه

اقدام کننده :نماینده شرکت راهبر

تحویل گیرنده برق درخواستی مشارکت کننده:

تعهد نامه 2

با توجه به پوشیده شدن کامل سقف برخی از غرفه ها در داخل سالن های نمایشگاهی به آگاهی می رساند سیستم
کشف و اعالم حریق دودی و شعله ای در سقف کلیه سالن های نمایشگاهی نصب شده است و با لحاظ مساحت تحت
پوشش هر المان مطابق استاندارد  ،NFPA72غرفه های نمایشگاهی نباید دارای پوشش کامل سقف باشند تا در زمان
آتش سوزی و  ، ...سیستم کشف و اعالم حریق توانایی تشخیص شعله و دود را در زمان مناسب داشته باشد ،لذا
مقتضی است در زمان ساخت غرفه ها با رعایت موارد ذیل نسبت به نصب دتکتور دودی اقدام و با کابل مخصوص مقاوم
در مقابل حریق به شبکه اعالم حریق سالن متصل گردند .الزم به توضیح است در صورت عدم رعایت هر یک از موارد
فوق غرفه های متخلف مبلغ  10.000.000ریال جریمه اعمال می گردد و گرید غرفه سازی متخلف نیز کاهش می یابد.
 -1در هر فضای بسته از جمله انباری غرفه ها و یال هر اتاقی به هر ابعادی که سقف آن بصورت کامل پوشیده شده
باشد نصب یک عدد دتکتور دودی الزامی می باشد (در صورتیکه مساحت اتاق دارای سقف بیش از  81مترمربع باشد
باید دو عدد دتکتور دودی نصب گردد)
 -2از زمان غرفه سازی تا زمان جمع آوری غرفه باید در داخل هر غرفه خودساز در قسمت انباری یک عدد کپسول
اطفاء حریق پودری  3کیلوگرمی و دارای کارت شارژ در ارتفاع  1/5متری و قابل دید نصب گردد و طرز استفاده از آن
نیز به پرسنل داخل غرفه آموزش داده شود.
 -3همچنین متعهد می گردم رعایت دقیق مفاد بخش نامه شماره  96/51/14002مورخ  96/07/01معاونت محترم فنی و
مهندسی متعهد می گردم پس از تایید ستاد برگزاری به اراده تاسیسات برق و مکانیک با مدارک مربوطه مراجعه نمایم.
اینجانب  ....................................نماینده شرکت  ............................................کلیه موارد فوق را مطالعه نموده و متعهد به
انجام آن میشوم ،بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق  ،ستاد برگزاری این حق را خواهد داشت که نسبت به
جلوگیری از ادامه فعالیت غرفه سازی اقدام نمایند.
نام و نام خانوادگی:
امضاء
تاریخ:

