بسمه تعالی
اطالعیه  2کمیته فنی نمایشگاه
مدارک موردنیاز غرفه ساز:
* چــک ضمانــت  10000000ریــال (ده میلیــون تومــان) بــه تاریــخ روز بــدون بابــت در وجــه شــرکت ایــده پــردازان
آفتــاب ارونــد.
* پیمانکار غرفه ساز شما باید دارای گرید باشد.
مدارک موردنیاز به شرح زیر میباشد:
.1تکمیل برگههای تعهدنامه و تأییدیه غرفه خودساز (دو نسخه)
.2تصویرگرید (دو نسخه)
تمامی جزئیات از حمله مصالح و ارتفاع (دو نسخه)
.3نقشه پرسپکتیو با مشخص شدن
ِ
.4پالن اندازهگیری (دو نسخه)
.5بیمه مسئولیت بدنی (یک نفر فوت و سه نفر مسئولیت)
درصورتیکــه غرفــه ســازی توســط خــود شــرکت غرفــه دار انجــام شــود ،بایــد مــدارک زیــر تحویــل کمیتــه فنــی نمایشــگاه
گــردد:
.1تکمیل فرمهای تعهدنامه و تأییدیه غرفه خودساز (سه نسخه)
تمامی جزئیات از حمله مصالح و ارتفاع(دو نسخه)
.2نقشه پرسپکتیو با مشخص شدن
ِ
.3پالن اندازهگیری (دو نسخه)
.4بیمه مسئولیت مدنی (یک نفر فوت و سه نفر مسئولیت)
.5تصویر پروانه مهندس ناظر(دو نسخه)
.6معرفی اشخاص غرفه ساز از جانب شرکتکننده(حداقل سه نفر)
.7لیســت بیمــه تأمیــن اجتماعــی شــرکت کــه اســامی و کــد بیمــه افــراد معرفیشــده بهعنــوان غرفــه ســاز در لیســت
مذکــور باشــند.
تائیــد کلیــه مــدارک غرفــه ســازی و صــدور مجــوز غرفــه ســازی توســط کمیتــه فنــی نمایشــگاه صــورت خواهــد پذیرفت،لــذا
غرفــه ســازان میباســت پــس از تحویــل چــک ضمانــت بــه دبیرخانــه نمایشــگاه و دریافــت رســید،کلیه مــدارک مربوطــه را
بــه همــراه رســید تحویــل چــک بــه جهــت تائیــد و دریافــت مجــوز تحویــل دهنــد.
* کمیته فنی:
.1تمامــی امــور مربــوط بــه ساختوســاز میبایســت در خــارج از محوطــه نمایشــگاه صــورت گرفتــه و مصالــح غرفههــای
خودســاز بایــد بهصــورت پیشســاخته و رنگشــده،حمل و در ســالن نصــب وند.ضمن ـا ً ورود اقــام مشــروحه ذیــل جهــت
ســاخت غرفــه ه محوطــه و ســالنها ممنــوع میباشــد:
-1-1هرگونــه مصالــح ســاختمانی از قبیــل گچ،ســیمان،هر نــوع ماسه،پوکه،شن،ســنگریزه،هر نــوع خاک،اســفالت،تیغه
گچی،بلــوک و مشــابه ان
-1-2هــر نــوع ماشــینآالت از قبیل:ارهبرقی،دســتگاه برش،دســتگاه جوش(باالتــر از  50آمپر)،پمــپ باد(باالتــر از 20
لیتــر) و پیســتوله رنگپاشــی و ابــزار و ادوات مکمــل یــا مشــابه انهــا.
-1-3هرگونه اهن آالت
-2مشــارکتکنندگانی کــه متقاضــی غرفــه ســازی هســتند بایــد مــدارک موردنیــاز را حداکثــر تــا دو هفتــه قبــل از شــروع
نمایشــگاه بــه دبیرخانــه نمایشــگاه ارســال کننــد تــا طــرح موردبررســی قرارگرفتــه و تائیــد فنــی طرحهــا صــادر گــردد.

کلیــه طرحهــا بعــد از مدیریــت طراحــی و غرفــه پیکان ـهای قابلاجــرا خواهــد بــود و نظــارت بــر اجــرای صحیــح طرحهــا در
حیــن برگــزاری نمایشــگاه توســط ناظریــن ذیصــاح کــه از طــرف مجــری معرفــی میگردنــد انجــام خواهــد پذیرفــت.
حداقل متراژ خودساز  24مترمربع میباشد.
ضــرورت دارد طراحــی و ســاخت غرفــه خودســاز(بهویژه بــا موقعیــت جزیره)ضمــن رعایــت محدودیتهــای ارتفــاع در
ســالن خلیجفــارس( 3متــر وســط 3.5،متــر کنــار دیوارها)بــه صورتــی انجــام پذیــرد کــه ازلحــاظ بصــری و روشــنایی اختاللــی
جهــت غرفــه همجــوار ایجــاد ننماید،همچنیــن در مــواردی کــه غرف ـهای در مقابــل دریچههــای هواســاز ســالن قــرار گیــرد
میبایســت حداکثــر ارتفــاع تــا زیــر دریچههــای فــوق در نظــر گرفتــه شــود.
.3عــدم جانمایــی تجهیــزات و ماشــینآالت ســنگین در یــک محــدوده همزمــان ماشــینآالت از بــرق ســه فــاز و احتمــال
ایجــاد آتشســوزی در زیــر بــار رفتــن بیشازحــد یــک تابلــو بــرق در یــک محــدوده.
.4جانمایــی و گنجانــدن تجهیــزات و ماشــینآالت ســنگین در ســالن میبایســت طــوری صــورت پذیــرد کــه بــار زنــده در یــک
مــکان متمرکــز نشــده و در ســطح غرفــه موردنظــر پخــش گــردد.
.5جانمایــی ماشــینآالت و تجهیــزات ســنگین در مقابــل و یــا مجــاور دربهــای ورودی بــه لحــاظ جلوگیــری از تــردد لیفتــراک
در عمــق ســالن کــه باعــث صدمــه دیــدن موکــت و غرفــه بندیهــای مجــاور و آســیب بــه ســالن میشــود.
.6شــرکت برگزارکننــده حــق هرگونــه تغییــر در طرحهــای مشــارکتکنندگان را دارد و عــدول از تغییــرات اعمالشــده
در طرحهــا بــه شــرکت برگزارکننــده حــق میدهــد در صــورت ضــرورت مجــری را موظــف بــه تخریــب ساختوســاز غرفــه
بهمنظــور انطبــاق طــرح تائیــد شــده و مقــررات مربوطــه نماید.بدیهــی اســت در صــورت عــدم اقــدام توســط مجری،شــرکت
برگزارکننــده محــق خواهــد بــود نســبت بــه تخریــب مــوارد فــوق اقــدام و هزینههــای مربوطــه توســط مجــری نمایشــگاه و
بــر اســاس ابــاغ بــه مجــری مذکــور از طریــق واریــز بهحســاب شــرکت برگزارکننــده (یــا بــه هــر طریــق کــه مدیریــت مالــی
شــرکت اعــام نماید)ضــرورت دارد،بدیهــی اســت در ایــن زمینــه مجــری نمایشــگاه مســئول و متعهــد خواهــد بود.لــذا بایــد
تدابیــر الزم را در ایــن خصــوص قبــل از برقــراری نمایشــگاه اتخــاذ نمایــد.
.7کارهــای ساختوســاز و چیدمــان غرفــه بایــد حداکثــر یــک روز قبــل از افتتــاح نمایشــگاه پایــان یابــد و مشــارکتکنندگان
بایــد کلیــه وســایل غیرقابــل اســتفاده از قبیــل نخالههــای ســاختمانی،جعبههای خالــی و غیــره را یــک روز قیــل از افتتــاح
نمایشــگاه از ســالن خــارج نماینــد،ذر غیــر ایــن صــورت شــرکت رؤســا اقدامــات الزم را بعمــل آورده و تأمیــن هزینههــای
مربوطــه بــه عهــده مشــارکتکننده خواهــد بــود.
.8مشــارکت کنــدگان حــق هیچگونــه تغییــری در نقشـههای تائیــد شــده توســط مدیریــت طراحــی و غرفــه ارایــی نخواهنــد
داشــت و در غیــر ایــن صــورت مطابــق بنــد  6مجموعــه مقــررات و اســتانداردهای غرفــه ارایــی اقــدام خواهــد شــد.
.9مهلــت تخریــب تأسیســات و مســتحدثاتی کــه در فضــای نمایشــگاه بــه وجــود آمــده (پیشســاخته و خــود ســاز) حداکثــر
 2روز پــس از پایــان نمایشــگاه اســت.
.10در صــورت هرگونــه قصــور از ســوی مشــارکتکنندگان در خصــوص امــر تخریــب غرفــه و تخلیــه بهموقــع
ســالنها،برگزارکننده راســا نســبت بــه تخریــب تأسیســات و مســتحدثات اقــدام کــرده و هزینههــای مربــوط بــه عهــدهی
مشــارکتکننده نمایشــگاه خواهــد بود.ضمنـا ً در صــورت عــدم تخلــف و عــودت بهموقــع ســالن بــه ازای هــرروز دیرکــرد 5
روز اجــاره ســالن از صاحــب غرفــه دریافــت خواهــد شــد.ضروری اســت غرفــه داران تمهیــدات الزم را در ایــن خصــوص
بــکار گیرنــد.
.11طراحــی و ســاخت غرفههــای دارای نیمطبقــه پــس لــر تائیــد طــرح توســط مدیریــت طراحــی و غرفــه ارایــی امکانپذیــر
بــوده و اجارهبهــای ان بــه میــزان  ٪50از کل مســاحت نیمطبقــه ساختهشــده تعرفــه شــرکت دریافــت میگردد.ضمنــا ً
طبقــه دوم ایــن غرفــه میبایســت بهصــورت اکســپوز (بــدون ســقف)اجرا شــوند.

.12مشــارکتکنندگان در نمایشــگاه موظــف بــه معرفــی پیمانــکار ســاخت غرفههــای بــدون تجهیــزات بهصــورت کتبــی
بــه مدیریــت طراحــی و غرفــه ارایــی شــرکت برگزارکننــده میباشــند و ایــن پیمانــکاران پــس از ارائــه تعهــدات حقوقــی
و قانونــی بــه مجــری نمایشــگاه و تائیــد مجــری مذکورمــی تواننــد شــروع بــه کار نماینــد .بدیهــی اســت از جبــران خســارت
ناشــی از ســوء عملکــرد پیمانــکاران مذکــور بــه عهــده غرفــه داران نمایشــگاه خواهــد بود.لــذا ضــرورت دارد تدابیــر الزم در
ایــن خصــوص توســط مجــری نمایشــگاه اتخــاذ شــود.
.13ارتفاع مجاز غرفه ارایی در سالن امام رضا  3متر (کنار دیوارها  1.5متر )
میباشد که رعایت ان الزامی است.
.14ساخت کلیه غرفهها میبایست با رعایت تمامی مقررات و موارد ایمنی صورت پذیرد.
.15طراحــی و ســاخت اتاقهــای مذاکــره و الزم اســت بــه صورتــی انجــام گیــرد کــه داخــل اتــاق از بیــرون قابلرؤیــت
باشــد.
.16پــس از خاتمــه ساختوســازها و پــس از خاتمــه نمایشــگاه ،حمــل تمامــی نخالههــا و زبالههــای غرفــه خودســاز در ســالن
بــه عهــده مشــارکتکننده اســت.
.17بــه دلیــل لــزوم ســهولت دسترســی عوامــل بــرق ســالنها بــه تابلوهــای بــرق،الزم اســت غرفــه داران پــس از چیدمــان
غرفهها،ضمــن رعایــت نظافــت مســیرهای دسترســی هیــچ گونــه وســایل اضافــه را پشــت دیــواره غرفــه هــار قــرار ندهنــد.
بدیهــی اســت عوامــل خدمــات نمایشــگاه قبــل از افتتــاح ،همچنیــن در حیــن برگــزاری نمایشــگاه،این فضــا هــارا بررســی
و در صــورت مشــاهده مــوارد مذکــور وســایل را بــه خــارج از ســالن انتقــال میدهنــد.در ایــن صــورت نمایشــگاه هیــچ
مســئولیتی در خصــوص گمشــدن احتمالــی وســایل مذکــور مربــوط بــه غرفــه داران نخواهــد داشــت.عالوه بــر ایــن در
صــورت وجــود وســایل مربــوط بــه غرفــه داران در پشــت دیوارههــای غرفــه کــه منجــر بــه ایجــاد هرگونــه حادثــه احتمالــی
شــود،جبران کلیــه خســارتهای ناشــی از ان بــه عهــده مشــارکتکننده نمایشــگاه اســت.
.18برای دریافت فرم درخواست انشعاب برق بیش از  5کیلووات و 3فاز کلیک کنید.
.19برای دریافت فرم جدول هزینه جریمه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه کلیک کنید.

