شرایط و مقررات و فرم غرف خودساز در چهارمین نمایشگاه صنایع مفتولی سیم و
کابل اتصاالت و ماشین آالت وابسته

نکات کلیدی غرفه سازی

 .1ارائه مدارک غرف خودساز به بخش طراحی و غرفه آرایی جهت تایید طرح و صدور مجوز ورود به سالن
حداقل دو هفته قبل از تحویل سالن الزامی است.
 .2استفاده از اره دیسکی ،پمپ باد با ظرفیت باالی  20لیتر ،دستگاه جوش ،آهن آالت خام ،دستگاه فرز ،گچ،
سیمان ،مصالح بنایی در زمان آماده سازی ممنوع می باشد.
 .3در سالن های اصلی A4و A5و A6حداکثر ارتفاع مجاز غرفه  5متر و درسالن های موقت A2-1* A2-
 2* A3-1 *A3-2ارتفاع مجاز در کنار دیواره های سالن  2/40متر و در وسط سالن  3متر و همچنین در سالن
های موقت  A7-1 A7-2 A8-1 A8-2ارتفاع مجاز  3متر می باشد.
 .4جهت دریافت پالن سالنها ( فایل اتوکد ) به کارشناس طراحی و غرفه آرایی مراجعه گردد.

مدارک مورد نیاز جهت بررسی واخذ مجوز غرف خود ساز به شرح ذیل می باشد:

صفحه اول :معرفی اطالعات عمومی شامل :نام ،موقعیت ،متراژ و پیمانکار ساخت غرفه ،نام نمایشگاه و شرکت
برگزارکننده.
صفحه دوم :معرفی نامه نماینده تام االختیار پیمانکار ساخت غرفه
صفحه سوم :فرم شماره  ( 15جهت دریافت فرم به سایت شهر آفتاب ،مجموعه قوانین و مقررات نمایشگاهی
مراجعه شود )
صفحه چهارم :ارائه گواهینامه صالحیت غرفه سازی پیمانکار
صفحه پنجم :تصویر پروانه اشتغال به کار مهندس ناظر ( تایید کننده پالن ها )
صفحه ششم :مهر و امضای فرم جدول خسارت تخلف از مقررات و قوانین غرفه آرایی توسط شرکت غرفه ساز
و برگزار کننده.
صفحات دیگر :ارائه نقشه های اجرایی شامل پالن ،پرسپکتیو و  ( ...پرینت رنگی )
توجه .1 :تایید تمامی صفحات نقشه توسط مهندس ناظر و شرکت غرفه ساز الزامی است.
 .2در نقشه ها ،ابعاد طول ،عرض و ارتفاع و مصالح مصرفی جهت ساخت غرفه ها ذکر گردد.
 .3مدارک فوق در قطع  A3و  A4با طلق و شیرازه ( بی رنگ ) در یک نسخه ارائه گردد.
 .4حضور نماینده تام االختیار پیمانکار ساخت در تمامی مراحل و موارد فوق الذکر در مجموعه قوانین و مقررات
ساخت و تخریب غرفه الزامیست.

فرم تایید غرف خودساز

تاریخ:

فرم شماره 15

شماره:

پیوست:

مشخصات مشارکت کننده

نام نمایشگاه :چهارمین نمایشگاه صنایع مفتولی ،سیم و کابل  ،اتصاالت و ماشین آالت وابسته
شماره سالن A6 :متراژ غرفه:

نام مشارکت کننده (:شرکت ):

متر مربع

محل غرفه :

آدرس شرکت:
موبایل:

تلفن شرکت:

مهر و امضاء مشارکت کننده

تاریخ:
مشخصات پیمانکار غرفه ساز
نام شرکت:

نام مدیر عامل:

شماره ثبت شرکت:

نام نماینده تام االختیار:

زمینه فعالیت شرکت:

نشانی:
موبایل :

تلفن :

مهرو امضاء پیمانکار غرفه ساز

تاریخ:

مدارک پیوست:
پالن اندازه گیری طرح با مقیاس  1/100در اندازه
پرسپکتیو طرح در اندازه

( 4نسخه رنگی )

(  4نسخه رنگی )

تصویر گواهینامه غرفه سازی پیمانکار ساخت غرفه خودساز
بیمه نامه مسئولیت مدنی
ساخت غرفه در فضای باز و یا ساخت نیم طبقه در غرف داخل سالن

لیست مصالح مصرفی جهت ساخت
درج مهر و امضاء مهندس پیمانکار غرفه ساز

* طرح غرفه خودساز شرکت فوق الذکر که بصورت از پیش ساخته شده و آماده نصب و اجرا می گردد ،با توجه به تعهد پیمانکار ساخت شرکت
مذکور مبنی بر رعایت کامل مجموعه مقررات ملی ساختمان ایران ،ضوابط فنی و اصول ایمنی ،دستورالعملهای شرکت نمایشگاههای بین المللی
شهر آفتاب 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

مهر و امضاء مهندس پیمانکار غرفه ساز:

امضاء مسئول فنی برگزار کننده:

مهر و امضاء برگزارکننده نمایشگاه:

توضیحات:
تاریخ:
رونوشت به مدیر سالن جهت هماهنگی و صدور مجوز فعالیت در سالن

امضاء کارشناس غرفه آرایی

