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9th International Exhibition of Elevators, Escalators, Elevating Conveyors & Accessories 

10-13 September 2020 - Tehran International permanent Fairground 

ايرانامور نمایشگاهی اتاق تعاون   

دوم، امور نمایشگاهی اتاق تعاون ایران بقه(ستاد حراست)، ط ٢٧، جنب سالن تهران نمایشگاه بین المللی بزرگراه چمران، تهران،  

٠٢١ -٢٢٦٦٢٨٤٧فکس:        ٠٢١ -٢٢٦٦٢٤٨٦-٧-٨و  ٠٢١ -٢٢٦٦٢٨٤٥-٦تلفن:   

www.iranconfair.ir   info@iranconfair.ir 

  نهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی، باالبرها، نقاله ها، قطعات و تجهیزات جانبی

  مدارك مورد نیاز براي غرفه سازي

هاي معاونت فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاهی بین المللی ج.ا.ا، مشارکت کننده رأساً نمی تواند اقدام به طبق دستورالعمل

ید) امکان هاي بین المللی (داراي گرفقط توسط پیمانکاران مورد تأیید شرکت سهامی نمایشگاهغرفه سازي نماید و الزاماً غرفه سازي 

  پذیر است.

  :  توجه قابل مهم نکات

  نمایشگاه قوانین و ابالغی بهداشتی هاي پروتکل طبق

  است. الزامی تخریب و ساز و ساخت مراحل تمامی در ماسک استفاده: الف

  است. ممنوع کلی طور به غرفه کف کردن مفروش جهت موکت از استفاده: ب

  داشته باشد. نشینی عقب ي غرفهلبه از متر یک حداقل غرفه جلوي کانتر:  ج

  است. الزامی رسانی اطالع کانترهاي روي سانتیمتر 90 تفاعار به طلق یا شیلد از استفاده: د
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  توضیحات نوع مدرك

تعداد نسخه 

مورد نیاز/ 
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  A4در ابعاد  100/1پالن اندازه گذاري شده طرح با مقیاس 

 A4نما و مقاطع اندازه گذاري شده با درج ارتفاع در ابعاد 

  A4پرسپکتیو طرح غرفه حداقل از سه زاویه در ابعاد 

  لیست مصالح مصرفی در غرفه

  مصالحی نظیر گچ، سیمان و ... ممنوع است.استفاده از 

  نسخه 3

  فرم  2
  (مهر و امضاء شده توسط پیمانکار غرفه ساز و مشارکت کننده)  102 فرم

نسخه با مهر و  3

  امضاي اصل

  نسخه 1  به همراه مهر و امضاي مسئول غرفه ساز و مشارکت کننده. انشعاب برقتهیه و تکمیل فرم 

  تعهدنامه   3

مهر و امضاي پرینت  -تعهد نامه رعایت قوانین و مقررات غرفه سازي به همراه جدول ارتفاع مجاز 

  آخرین صفحه قوانین و مقررات غرفه سازي و جدول ارتفاع مجاز توسط غرفه ساز و مشارکت کننده. 

  مهر و امضاء تعهدنامه لباس متحدالشکل و نصب استند ایکس مشخصات طرح توسط غرفه ساز.

  نسخه 1

4  
  بیمه نامه

  مسئولیت مدنی

  بیمه نامه مسئولیت مدنی با مشخصات زیر؛

 25/06/99تا  16/06/99تاریخ بیمه نامه باید از  -2نفر مصدوم)  3نفر فوت و 1نفر ( 4تعداد  -1

  موضوع فعالیت بیمه نامه، غرفه سازي و محل آن نمایشگاه بین المللی تهران باشد.  -3معتبر باشد. 

  نسخه 1

  پروانه مهندس ناظر  5
هاي ردیف تصویر پروانه مهندس ناظر  با مدرك تحصیلی عمران یا معماري (ممهور کردن تمام طرح

  هاي که نیازمند مهر مهندس ناظر است توسط مهندس ناظر است الزامی است)و فرم 1
  نسخه 1
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  نسخه 1  کننده تهیه شود)معرفی نامه پیمانکار غرفه ساز (نامه در سربرگ مشارکت   معرفی نامه  6

  گواهینامه  7
  نسخه 1 تصویر گواهینامه غرفه سازي (گرید) 

  نسخه HSEE  1گواهینامه 

  واریز اینترنتی  هاي بهداشتی، اجازه ساخت ط دوم در این دوره از نمایشگاه وجود ندارد.با توجه به پروتکل  هزینه طبقه دوم  8

  واریز اینترنتی  توسط شرکت کننده –پرداخت ضمانت غرفه سازي از طریق پنل کاربري مشارکت کنندگان   ضمانت غرفه سازي  9

  پیشهحق کسب و   10
مراجعه به طراحی و غرفه آرایی و اخذ فیش حق کسب و پیشه، مراجعه به بانک براي پرداخت و بارگذاري در محل 

  esbatonline.irبارگذاري چک ضمانت غرفه سازي در سامانه 

  

  

  


