مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز غرفه سازی
مدارک مورد نیاز غرفه دارانی که خود راسا ُ اقدام به غرفه سازی می کنند

ردیف

تعداد نسخه مورد نیاز

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

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

 3نسخه

* لیست مصالح مصرفی
2

مهر و امضای قوانین و مقررات و دستورالعمل های غرفه ساز و غرفه دار (  4صفحه ضمیمه )

 1نسخه

3

تکمیل فرم  102و فرم انشعاب برق توسط مشارکت کننده (غرفه دار )

 3نسخه

بیمه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر:
* تعداد  4نفر بی نام ( یک نفر فوت و  3نفر مصدوم )
4

* بیمه نامه میبایست از تاریخ  97/10/15لغایت  97/10/26معتبر باشد

 1نسخه

* موضوع فعالیت بیمه نامه  ،غرفه سازی و محل آن نمایشگاه بین المللی تهران باشد و به
نام مدیر عامل شرکت می باشد
تصویر کپی برابر اصل پروانه مهندس ناظر عمران و یا معماری و ممهور نمودن فرم  102و
5

کلیه طرحها با تایید صحت مهر مهندس ناظر توسط مسئول فنی ستاد برگزاری قابل قبول

 1نسخه

می باشد
دارندگان غرفه های خودساز که خود رأساً و بدون استفاده از شرکتهای غرفه ساز نسبت به
ساخت و ساز غرفه خود اقدام میکنند جهت اخذ مجوز ساخت و ساز باید فرم  102و تعهد
نامه ساخت غرفه را تکمیل نموده و به همراه مدارک ذکر شده در بند ( 7ازکلیه مدارک 3
سری) به ستاد برگزاری نمایشگاه تحویل نمایند  .تمامی نسخه های فرمها و نقشه ها باید
ممهور به مهر مهندس ناظر باشد  .این گروه از غرفه داران عالوه بر سایر مدارکی که برای
غرفه های خودساز ضروری است میباید کپی لیست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان و
مدیرعامل که به نام شرکت غرفه دار صادر شده و همچنین بیمه نامه مسئولیت مدنی که
برای حداقل  4نفر بی نام به آدرس محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران ،خیابان
سئول و به نام شرکت غرفه دار بابت غرفه سازی نمایشگاه صادر شده را ارائه نمایند .بیمه
نامه مسئولیت مدنی باید از تاریخ  15دی ماه تا  26دی ماه اعتبار داشته باشد.
6

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز برای غرفه های خودساز که توسط مشارکت کنندگان
رأساً ساخته خواهند شد به شرح ذیل میباشد :
• تعهدنامه مسئولیت ساخت غرفه در سربرگ شرکت با مهر و امضا
• فرم  3( 102نسخه)
• پالن اندازه گیری طرح با مقیاس  100/1با ذکر مصالح به کار رفته در ساخت غرفه ( 3نسخه)
• پالن  2بعدی از نمای باال ( 3نسخه)
• پالن  3بعدی از نمای پرسپکتیو ( 3نسخه)
• فرم انشعاب برق ( 3نسخه)
• تصویر پروانه مهندس ناظر
• نامه تأییدیه ثبت نام دوره HSEE

نکات مهم
*** هزینه  VIPطبقه دوم در زمان صدور غرفه سازی محاسبه و اخذ می گردد.
***** غرفه سازان پس از مجوز  ،جهت تاییدیه سیستم برق رسانی و اعالم حریق به اداره تاسیسات برقی نمایشگاه بین المللی
مراجه نمایند .

