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 يمیپتروش و شيپاال گاز، نفت، الملليبین نمايشگاه نیمو دو ستیبوانین و مقررات حضور در ق

(F12)  

 ه:اطالعات برگزارکنند

 شركت ملی نفت برگزار کننده:

 گردد.متعاقباٌ اعالم می  :مجری

 www.iran-oilshow.ir وب سايت:

   sales@iran-oilshow.ir   :ثبت نام خارجي ايمیل      info@iran-oilshow.ir  :شرکت ملي نفت ايمیل

 نحوه ثبت نام

د ام می توانیع از نحوه ثبت نبه صورت اينترنتی بوده و جهت اطالی میپتروش و شيپاال گاز، نفت، المللیبین نمايشگاه نیمدو و ستیبثبت نام در 

 نسبت به ارائه درخواست ثبت نام خود اقدام نمايید. مندرج در وب سايت نمايشگاه نامضمن مطالعه راهنماي ثبت

 د. نماين كلیه عالقمندان به حضور در نمايشگاه می بايست نسبت به انجام كامل مراحل ثبت نام و تکمیل مدارك ثبت نام اقدام 

 باشد:به شرح زير مي پیش ثبت نام مدارك الزم جهت 

 ثبت نام اولیه در وب سايت رسمی نمايشگاه و اخذ شناسه ورود. -1

رنامهه ريهزي و برتبه بندي معاونت ارسال تصوير اسکن شده كارت اقتصادي، پروانه بهره برداري يا قی می بايست نسبت به واشخاص حق -2

 اقدام نمايند.( صفحه آخر همین مدركقوانین و مقررات مهر و امضاء شده ) نظارت راهبردي رياست جمهوري و

( و ارسال تصوير اسکن شده كارت ملی شخص متقاضهی، پروانهه بههره بهرداري )در صهورت وجهوداشخاص حقیقی می بايست نسبت به  -3

 ( اقدام نمايند.قوانین و مقررات مهر و امضاء شده )صفحه آخر همین مدرك

 نظهارت و يزيهر برنامهه معاونهت يبند رتبهقوقی داراي پروانه بهره برداري يا : در صورتی كه شخص متقاضی اعم از حقیقی يا ح 1نکته

 د. با ستاد برگزاري تماس حاصل فرماينمی باشد میبايست ي جمهور استير يراهبرد

 :ارسال اصل كاتالوگ به ستاد برگزاري براي مشاركت كنندگان الزامی می باشد. 2نکته

ارك پهیش ارسال شده توسط متقاضیان و در صورت كامل بودن مدارك نسهبت بهه تايیهد مهد ستاد برگزاري پس از بررسی مدارك اولیه -4

طهالع وده ايهد بهه انمنام اقدام خواهد نمود و مراتب از طريق آدرس پست الکترونیکی كه در هنگام ثبت نام در سامانه ثبت نام ثبت ثبت

 .رسیدمتقاضیان خواهد 

ز منهوي ان میبايست ضمن ورود به سامانه ثبت نهام، نسهبت بهه سهفارف غرفهه و خهدمات پس از تايید مدارك پیش ثبت نام، متقاضیا -5

      ينهدنه اعهالم نمامربوطه اقدام نمايند. به منظور جلوگیري از دوباره كاري ، متقاضیان میبايست درخواست هاي قطعهی خهود را در سهاما

 ي امکان پذير میباشد.()امکان اصالح درخواست ها در شرايط خاص و با تايید ستاد برگزار

ا توجهه بريالی  –رزي نکته : متقاضیان میبايست در انتخاب نوع غرفه درخواستی اعم از غرفه هاي ريالی ، غرفه هاي ارزي يا غرفه هاي ا

، تقهرراانین و مو با در نظهر گهرفتن قهو به قوانین و مقررات بخش ارزي اقدام نمايند بديهی است ستاد برگزاري ضمن بررسی متقاضیان

ز خهود سهلب انسبت به تايید يا عدم تايید متقاضیان اقدام خواهد نمود و متقاضهیان حهق هرگونهه اعتراضهی را در ايهن خصهوص  راساً

 مینمايند.
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ر صهورتی كهه دبرگزاري پس از بررسی درخواست هاي متقاضیان نسبت به تايید يا عدم تايید درخواست ها اقهدام خواههد نمهود ، ستاد  -6

 نه ثبت نهام وقاضی تايید گردد متقاضی میبايست در زمان بندي مقرر نسبت به پرداخت مبلغ پیش فاكتور صادره در سامادرخواست مت

قهدام نمايهد. ابر اساس درخواست متقاضی صادر شده است اقدام و با مراجعه به سامانه ثبت نام نسبت به ثبت اطالعهات پرداخهت خهود 

یتواند نسهبت متايید نشود اين امر از طريق ايمیل به اطالع متقاضی خواهد رسید و متقاضی همچنین در صورتی كه درخواست متقاضی 

 به رفع نواقص يا تغییر درخواست اقدام و مجددا درخواست هاي جديد خود را ارسال نمايد

الزامهی  سهفارف غرفههتايیهد درخواسهت روز پهس از 5ارسال تصوير فیش واريزي حهداكرر ثبت اطالعات پرداخت در سامانه ثبت نام و  -7

 .(دكیلوبايت اسکن و ارسال گرد 250حداكرر   JPGو با فرمت بايست خوانا بوده .)اين فیش میمیباشد

عهه یبايست بها مراجفضاي ريالی درخواست داده اند مخود، متقاضیانی كه در ثبت نام در سامانه ثبت نام ،  پس از ثبت اطالعات پرداخت -8

جهود در سهتورالعمل موتوجهه بهه دم و با ی ضمن دانلود فرم تعهد نامه نسبت به مهر و امضاء تعهد نامه اقدابه منوي تعهد نامه ارزي ريال

ضهمین تچهک اقهدام نماينهد. توديع چک به میزان كل ارزف ارزي غرفه خود  و نسبت به تعیین رقم چک تضمین صفحه دوم تعهدنامه

اشهد و بوده و حساب بانکی آن به شبکه سراسهري بهانکی متصهل ب قاضیمت يا شخص ارزي ريالی میبايست صرفا چک متعلق به شركت

 . ستاد از پذيرف ساير چک ها معذور میباشد

 زش افزودهمالیات ار %10( + از طريق سايت رسمي نمايشگاه اعالم مي گرددنرخ روز يورو ) xيورو  x 470فرمول چک: متراژ غرفه 

ردد و سهتاد از صادر گ " مجري "و بدون بابت بوده و صرفا در وجه شركت ل نمايشگاه روز اوتاريخ  هچک تضمین فوق میبايست بتذكر: 

 پذيرف ساير چک ها معذور است.

لی ک بهه امهور مهامتقاضیان پس از مهر و امضاء تعهدنامه ارزي ريالی و نیز صدور چک مربوطه میبايست اصل تعهد نامه را به همهراه چه -9

 نسبت به اخذ رسید اقدام نمايند. ارسال و مجريآدرس  ستاد برگزاري به 

ضهعیت وايیهد سهتاد ، پس از انجام كلیه مراحل ثبت نام ، ارسال كلیه مدارك، پرداخت هزينه هاي ثبت نام و توديع تضامین الزم  و با ت -10

د را ن ثبت نام خوبديهی است در صورتی كه متقاضیا ،ثبت نام متقاضیان از حالت پیش ثبت نام به ثبت نام قطعی تغییر داده خواهد شد

ام و تقاضیان اقهدبه ساير م ي درخواستی آنانقطعی ننمايند حتی در صورت واريز وجه نیز ستاد برگزاري میتواند نسبت به واگذاري فضا

 .است حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب مینمايدمتقاضی مذكور كه ثبت نام خود را قطعی ننموده 

نام خواهد بود و ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتي از موارد فوق موجب عدم قطعي شدن ثبتالزم به ذکر است عدم وصول هر يک 

 نام متقاضیان نخواهد داشت.در قبال عواقب ناشي از عدم ثبت

 باشد:ر جهت دريافت به موقع خدمات درخواستي الزامي مينام انجام موارد زيپس از قطعي نمودن ثبت 

 

 ت اطالعات شهرك اضیان میبايست مطابق سررسید تاريخ هاي اعالم شده در سامانه ثبت نام ، نسبت به ارسالپس از قطعی شدن ثبت نام، متق

ه د بهديهی اسهت بهو .... اقدام نماينه كتیبهرسمی نمايشگاه، اسامی غرفه داران،  خود جهت درج در كتاب توانمندي ها و سی دي و وب سايت

قاضهیان اين قبیهل مت عاتی كه بعد از سررسید اعالم شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد و اطالعاتمنظور ارائه خدمات با كیفیت مناسب به اطال

 در كتاب ، سی دي و سايت درج نخواهد شد.

 تاد سهاطالعات بهه  ستاد برگزاري هیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه خدمات به متقاضیانی كه اطالعات درخواستی را مطابق آخرين مهلت ارسال

 نموده باشند بر عهده نخواهد داشت. بديهی است هیچگونه وجهی به اين قبیل متقاضیان عودت نخواهد شد.ارسال ن

 سهتفاده قهرارامهورد  پذيرفته می شود كه عینهاً در موضهوعات مهرتبط در سامانه كلیه اطالعات شركت كنندگان در نمايشگاه بصورت تايپ شده 

اير فرمهت هها و ستاد از پذيرف اطالعات در قالب فکس و س داشت نخواهد مطالب صحت قبال در مسئولیتیخواهند گرفت لذا ستاد برگزاري 

 معذور میباشد. 
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 يميپتروش و شيپاال گاز، نفت، الملليبين نمايشگاهبرگزاري خدمات قابل ارائه توسط ستاد 

 فضای نمايشگاهي: 

 :با تجهیزات الف ( فضای داخل سالن

 باشد.متر مربع می 12ی داخل سالن حداقل متراژ غرفه ارزي و يا ريال -1

 متر  مربع( به شرح زير می باشند: 12نمايشگاهی داخل سالن )به ازاي هر  عادي تجهیزات عمومی غرفه هاي -2

 یزميک عدد  -4 ورپردازی غرفهن -3 يوارهای پارتیشن غرفهد -2 ر درب غرفه )کتیبه(س -1

  موکت -7 ک عدد پريز برقي -6 دد صندليعدو  -5
 

حاسهبه و م میزان خسارت راسا توسط ستاد واردن آوردن هر گونه خسارت به غرفه هاي پیش ساخته از سوي مشاركت كنندهر صورت د -3

 وجوه آن از مشاركت كننده اخذ خواهد شد.

از آن تاريخ تغییر  پس وجود دارد و ه خام( با تجهیزات باز ) امکان تغییر نوع فضا 15/01/96حداكرر تا تاريخ بعد از قطعی شدن ثبت نام  -4

زات اقهدام و الزم به توضیح است در صورتی كه مشاركت كنندگان محترم نسبت به اخذ فضهاي بها تجهیهنمی باشد  نوع فضا امکان پذير

 خواهد شد.هزينه مربوطه را پرداخت نمايند و پس از آن نسبت به درخواست فضاي خام اقدام نمايند هزينه مربوطه عودت داده ن

شده ي استفادهشد و مقاومت سیم كشی هاآمپر را دارا میبا 2ی كه به شركت كنندگان محترم تحويل میگردد قابلیت جريان خروجی برق -5

ممنهوع اسهت. در صهورت نیهاز  صهرفوسهايل نمايشهی پرمدر غرفه ها محدود است. لذا استفاده از وسايل پر مصرف پروژكتهور اضهافی، 

 .نمايدننده مجوز دريافت كننده بايد با هماهنگی برگزاركمشاركت

 :(زمین خامفضای داخل سالن بدون تجهیزات ) -ب 

تحويل  و..... از قبیل پنل، موكت، نور و سردرب مشاركت كننده بدون داشتن تجهیزات نمايشگاهیفضاي خام: فضايی است كه به 

  باشد.عهده مشاركت كننده میبر تجهیز آن گردد و می

ست نسبت به میباي ،سامانه نمايشگاه، مشاركت كنندگانی كه نسبت به اخذ زمین خام اقدام نموده اندپس از قطعی شدن ثبت نام در 

 بخش سازي كه متعاقبا درتوجه به روند اخذ مجوز غرفهمیبايست با  انغرفه ساز نمايند.غرفه خود اقدام  انتخاب پیمانکار ساخت و ساز

يا  ازي را راساسا غرفه ب. مشاركت كنندگان میتوانند فعالیت هاي مرتبط قدام نمايندا جهت اخذ مجوز سايت اعالم می گردد،غرفه سازي 

وارد مربوط به ساخت و ساز فرصت دارند تا كلیه م 05/02/96تا تاريخ  حداكررتوسط پیمانکار خود به انجام رسانند. اين قبیل متقاضیان 

 غرفه سازي دريافت نمايند. انجام و مجوزبا توجه به مدارك مندرج در سايت را  خودغرفه 

 اهد بود.خومتر مربع  60ها و در جزيزه مترمربع  24، نحداقل متراژ جهت غرفه سازي در فضاي دور سال .1

ر ددرخواستی  ثبت نام متراژفرم هاي در می باشند، می بايست  (خام )زمین بدون تجهیزات مشاركت كنندگانی كه متقاضی غرفه .2

 يند.قسمت بدون تجهیزات وارد نما

فی نامه از جوز و ارائه معرمدرخواست صدور به  نسبتی كه در سايت نمايشگاه متعاقبا اعالم می گردد، از طريق بايستمیغرفه سازان  .3

  نمايند. اقدامبه ستاد برگزاري  05/02/96 تا تاريخ شركت اصلی
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 وظايف پیمانكار ساخت غرفه

 د را به دو روف تعیین می نمايند:ساخت غرفه خودساز خوپیمانکار مشاركت كنندگان، 

 ت.از جانب نمايشگاه كه داراي گريد بوده و مشخصات وي ثبت گرديده اس يساز غرفه نامهیگواه يدارا مانکارانیپ -1

 ضمانت سپردن از پس ستيبا یم كنندگان مشاركت)اين  مشاركت كنندگانی كه  راساً نسبت به ساخت غرفه خود اقدام می نمايند. -2

 يیناتوا بر دال ديیتا افتيدر و یبررس انجام از پس و ارائه يبرگزار ستاد به را كار انجام يیتوانا بر دال مدارك كننده، گزاربر نزد ينقد

 غرفه ساخت يبرا نندهك مشاركت جانب از كه يافراد است یهيبد. ندينما افتيدر را خود غرفه ساخت کباري يبرا الزم مجوز كار، انجام

 (.است یالزام شانيا يابر یاجتماع نیتام مهیب ستیل ارائه و بوده كننده مشاركت یرسم پرسنل ستيبا یم گردند یم اعزام شگاهينما به

مجوز ت اخذتکمیلی باب كسب اطالعاتجهت  ستيبا یمو يا مشاركت كننده اي كه  راساً نسبت به ساخت غرفه خود اقدام می نمايد، پیمانکار 

خص شده بق ضوابط مشمورد نیاز را طمراجعه نموده و تمامی فرم ها و مدارك سايت به بخش غرفه سازي غرفه سازي و فرايند صدور مجوز 

 تکمیل نمايد. قوانین و مقررات غرفه سازی دفترچهدر 

بايست طبق جدول ذيل، تضامین بابت ساخت به موقع غرفه، حسن باشند، میمشاركت كنندگانی كه متقاضی غرفه بصورت خام می .4

ن و جه به قوانیبا تو ر و رعايت اصول و مقررات غرفه سازي، عدم وارد آوردن خسارت و تخلف و تخلیه به موقع را می بايستانجام كا

  مقررات غرفه سازي طبق ضوابط پرداخت نمايند. 

 

 

 

 

 

 

 

ا ارائه شده فقط ب ذاخ المللی تهران، مبالغي بینهابعد از اتمام كار نمايشگاه و ارائه گزارف از سوي شركت سهامی نمايشگاهبديهی است  .5

 ها از تضمینو در صورت تخلف، جريمه به حساب معرفی شده عودت خواهد شد ،اره حسابفیش پرداختی و اعالم كتبی شماصل 

 شده كسر خواهد گرديد.ائهار

 

ه ی خهود را تهیهشركت كنندگان موظفند كابل و تابلوهاي اتوماتیک )استاندارد و مجهز به سیستم ارت( و متناسب با میزان بهرق مصهرف .6

حهد بهرق شهركت وا بها سهتاد برگهزاري و هماهنگیضمن لی يا كابلهاي ارتباطی به غرفه مربوطه نموده و جهت انتقال برق از تابلوي اص

 سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران اقدام نمايند.

و  الذکرقفومدارك  کلیه نسبت به ارائه 05/02/96 شرکت های متقاضي ساخت و ساز غرفه مي بايست حداکثر تا تاريخ  تذکر مهم:

 000/000/1بلغ در اخذ مجوزات الزم )مطابق با جدول باال( م تأخیر زورهر  اقدام نمايند بديهي است به ازاء رفه خودغ 3Dطرح های 

 ريال جريمه تأخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد گرفت و اين جرائم رأساً از محل تضامین دريافتي کسر خواهد شد.

 ساخت طبقه دوم: -1- ب

ه ساخت طبقه دوم در فضاي نمايشگاهی خود داشته باشند با رعايت شرايط زير و تايید بخش فنی برگزاركننده و مشاركت كنندگانی كه تمايل ب

 بخش فنی نمايشگاه و پرداخت هزينه مربوطه میتوانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام نمايند.

 مبلغ تضمین )ريال( متراژ غرفه

 ريال 000/000/15 متر مربع 50زير 

 ريال 000/000/30 متر مربع 100تا  50از 

 ريال 000/000/50 متر مربع 200متر مربع تا  100از 

 ريال 000/000/60 متر مربع به باال  200از 
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 به شرح زير مي باشد:ط الزم برای ساخت طبقه دوم يشرا

  ر فنی يی طرح غرفه توسط مديه نهايديیرفه و ارتفاع سالن و تأکی غيزیط فيتوجه به شرا 

   متر مربع  60حداقل فضاي ممکن براي طبقه همکف 

 از مساحت طبقه همکف باشد. %25د يمساحت طبقه دوم با 

 ر غرفه هاي همجوار داشته باشد.يچ تداخل و مزاحمتی براي ساید هيساخت طبقه دوم نبا 

 نه طبقه همکف يل هزكبه برگزاركننده عالوه بر  از مساحت استفاده شده را %50 ديوم، شركت كننده بابراي هر متر مربع از طبقه د

 پرداخت كند.

 بايست به صورت اكسپوز )بدون سقف( اجرا شود.طبقه دوم می 

 .انجام تسويه حساب مربوطه به ساخت طبقه دوم شرط اصلی صدور مجوز می باشد 

 :فضای باز( ج

  باشد.متر مربع می 30ارزي و يا ريالی فضاي باز حداقل متراژ غرفه 

 هد داشت.ستاد برگزاري در خصوص متقاضیان فضاي باز تنها نسبت به اختصاص فضا اقدام نموده و مسئولیت ديگري بر عهده نخوا 

  خصهوص بهر  در ايهنحراست و نگهبانی از تاسیسات شركت هاي متقاضی فضاي باز بر عهده متقاضیان بوده و ستاد هیچگونه مسئولیتی

 عهده نخواهند داشت.

 اقهدام و بههتکمیل و مهر و امضاء كردن فرم مربوطه كه در سايت نمايشگاه می باشهدمیبايست نسبت به  ي متقاضی نگهبان،شركت ها ، 

ارك گزاري ، مدبر فرم مذكور توسط ستادء همراه كپی كارت ملی نگهبان تحويل ستاد برگزاري نمايند.مشاركت كننده بعد از مهر و امضا

 را تحويل حراست شركت سهامی نمايشگاه می نمايند.

 گونهه مسئولیت افراد معرفی شده توسط شركت ها راسا بر عههده خودشهان بهوده و سهتاد در قبهال مشهکالت و حهوادث احتمهالی هیچ

 مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

 ن ايهن ز میبايست توسط مشاركت كننهده جبهران گهردد ، میهزاهرگونه خسارت وارد شده توسط مشاركت كنندگان مستقر در فضاي با

 د بود.خسارت از سوي برگزاركننده تعیین و مشاركت كننده متعهد به پرداخت خسارات وارده بدون هیچگونه قید و شرطی خواه

 گیرد. لذا مشاركت انجام می با عنايت به اينکه ثبت نام و جانمايی شركت متقاضی حضور در فضاي باز نمايشگاه، در لحظات آخر برگزاري

از را  ها در فضاي بهكنندگان محترم عنايت داشته باشند كه نقشه فضاي باز مرتبا تغییر خواهد نمود.و ستاد برگزاري حق جانمايی شركت

اطراف هاي ديگر در دارد. و مشاركت كننده حق هیچ گونه اعتراضی در خصوص جانمايی شركتت براي خود محفوظ میاتا آخرين لحظ

 فضاي خود را ندارد.
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 :کتاب اختصاصي نمايشگاه

 ارائهه فهیش مشاركت كننده در صورت تمايل به حضور در كتاب رسمی نمايشگاه،  بايد نسبت به ارائه درخواست در مهلت تعیین شهده ،

قهرر رعايهت مهلهت ماقهدام نمايهد. در صهورت عهدم  مجري رسهمی كتهاببانکی پرداخت هزينه و همچنین ارائه مطالب جهت چاپ به 

 برگزاركننده نسبت به درج مطالب مشاركت كننده در كتاب رسمی نمايشگاه مسئولیت نخواهد داشت.

 :در اختیار متقاضیان قرار می گیردتسهیالت زير  در كتاب توانمندي ها

  و انگلیسیو توانمندي هاي شركت به دو زبان فارسی  به مشاركت كننده براي درج نام، مشخصات اختصاص يک صفحه -1

 .رسمی نمايشگاه تا دوره بعد نمايشگاه سايتوب درج نام و توانمندي هاي شركت در  -2

 .سی دي مولتی مدياي رسمی نمايشگاه تا دوره بعد نمايشگاهدرج نام و توانمندي هاي شركت در  -3

 درج نام و موقعیت مکانی هر شركت در دفترچه اطالعاتی نمايشگاه. -4

 شركت در بنر اختصاصی ورودي هر سالن نمايشگاه. درج نام و موقعیت مکانی هر -5

 .به مشاركت كننده نمايشگاه CDو اختصاص يک جلد كتاب  -6

ر وي سايت اعالم گرديده اسهت بهرلوگوي خود را با توجه به مشخصاتی ه بر  بايد ،ها و وب سايتمتقاضیان درج لوگو در كتاب توانمندي -7

 ايركتوري بارگذاري نمايند.ددرج اطالعات -روي سايت در بخش مدارك تکمیلی

توانند شرايط حضور در ضمن مراجعه به سايت اختصاصی نمايشگاه میمتقاضیان حضور در بخش آگهی هاي كتاب اختصاصی نمايشگاه،  -8

 اين كتاب را دريافت و اقدام الزم را معمول دارند.

 :خدمات تبلیغاتي در وب سايت نمايشگاه

جههت  سهیار مناسهبیبفرصت  تعداد بیشماري از مخاطبان واقعی اين صنعت از وب سايت نمايشگاه شگاه و بازديدبا توجه به ثبت نام اينترنتی نماي

دونی بهراي مهاشتن برنامهه داز آنجايیکه امروزه يکی از مهمترين ابزار هاي بازاريابی و توسعه بازار  معرفی شركت ها از طريق سايت مهیا می باشد و

تاد برگهزاري میباشهد سه اين عرصههرفی اين رويداد مهم محل مناسبی جهت عرضه توانمندي هاي شركتهاي فعال در تبلیغات موثر میباشد و از ط

 امکان مناسبی را جهت انجام تبلیغات مناسب و هدفمند براي متقاضیان فراهم آورده است .

 :نمايشگاه ويژه نامه های اختصاصي

حاوي مطالب مهمهی در  ها در دستور كار خود قرار داده است اين ويژه نامهنوبت  دودر شگاه را ويژه نامه اختصاصی نماي چاپ ستاد برگزاري تهیه و

می باشد. اين ويژه نامه فرصهت مناسهبی را  اين حوزه خصوص آخرين رويداد ها و دستاورد هاي اين صنعت و نیز آخرين اخبار و اطالعات تخصصی

 اين طريق نسبت به معرفی توانمندي هاي خود اقدام نمايند.  ار خواهد داد تا ازدر اختیار شركت هاي فعال و توانمند اين صنعت قر

 و تدريافه را كتاب ناي در حضور شرايطمراجعه به بخش ويژه نامه خدمات جانبی تبلیغاتی  شركت هاي عالقمند به درج رپورتاژ آگهی می توانند با

 .دارند معمول را الزم اقدام

 :سمینار تخصصي شرکت ها

 رگزاري برخواست ارسال دنار هاي اختصاصی شركت ها در طول برگزاري نمايشگاه برگزار خواهد شد و شركت ها می توانند نسبت به سمی

 سمینار جهت ارائه توانمندي هاي خود اقدام نمايند. 
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 و تعهدنامه حراست كارت شناسايي و پاركينگ

  يی كارت شناسا فرمهاي مربوط به درخواستدر سامانه ثبت نام ضمن مراجعه به منوي مدارك تکمیلی میبايست مشاركت كنندگان

نگ ارت شناسايی و پاركینمايند. تعداد ك ارسالبه برگزار كننده از طريق سامانه ثبت نام تکمیل و  05/02/96را حداكرر تا تاريخ 

ه شده از ظر گرفت. محدوديت هاي درنبه متقاضیان تعلق خواهد گرفت متناسب با متراژ تحت پوشش غرفه شركت كننده به شرح زير

شکالت م بروز محراست شركت سهامی نمايشگاه بوده و كارت بیشتر از سهمیه صادر و ممهور نخواهد شد. لذا به منظور عدسوي 

سامی ل و اعالم ار تکمیهد داد لذا دسامانه ثبت نام فقط به تعداد مندرج در جدول زير به مشاركت كنندگان اجازه ثبت اطالعات خوا

 قطعی دقت الزم را معمول فرمايید.

 ب) رعايت حجا هر شخص اقدام نمايید. رنگی در هنگام ورود اطالعات اشخاص نسبت به درج صحیح اسامی به همراه عکس پرسنلی 

 الزامی میباشد.( هبراي بانوان محترماسالمی  كامل

  توزيع  للیبین الم در نمايشگاهروز قبل از افتتاح نمايشگاه در محل ستاد برگزاري واقع  مشاركت كنندگان از سه شناسايیكارت

 خواهد شد.

 .كارت پاركینگ مطابق جدول مندرج در ذيل به غرفه داران اعطاء خواهد شد 

  س از پو قدام ا نمايشگاه بخش مدارك تکمیلی سامانه ثبت ناممشاركت كنندگان می بايستی نسبت به اخذ تعهد نامه حراست از

 اقدام نمايند.نسبت به عودت آن از طريق سامانه  تکمیل نمودن و مهر و امضاء كردن آن

  س اطالعات موجود در غیر فعال خواهد شد و كلیه كارت ها تنها بر اسا 05/02/96بخش دريافت اطالعات اسامی غرفه داران در روز

ود اقدام العات خي متقاضیانی كه تا قبل از آن تاريخ نسبت به ثبت اطسامانه صادر خواهد شد و مسئولیت عدم صدور كارت برا

 ننمايند بر عهده مشاركت كنندگان محترم میباشد.

 دگان كت كنننمايندگان شركت هاي خارجی در صورت معرفی غرفه داران خارجی میبايست نسبت به ارسال اسکن رنگی پاسپورت مشار

 ايند.اقدام نم   badge@iran-oilshow.irايمیليق از طر 05/02/96خارجی حداكرر تا تاريخ 

 
 

 کارت شناسايي غرفه داران فضای باز کارت شناسايي غرفه داران فضای داخل سالن

 تعداد متراژ تعداد متراژ

 عدد 2 متر مربع 50تا  عدد 2 متر مربع 12تا 

 عدد 3 متر مربع 100الي  51 عدد 3 متر مربع 24تا  13

 عدد 4 متر مربع به باال  101از  عدد4 عمتر مرب 50تا  25

 عدد 6 متر مربع 100الي  51

 عدد 8 متر مربع 150الي  101

 عدد 10 متر مربع به باال 151

 

 

 غرفه داران فضای باز کارت پارکینگ غرفه داران فضای داخل سالن کارت پارکینگ

 تعداد متراژ تعداد متراژ

 عدد 1 بعمتر مر 50تا  عدد 1 متر مربع 12تا 

 عدد 2  متر مربع 100تا  50از  عدد 2 متر مربع 50تا  13

 عدد 3 متر مربع به باال 10 عدد 3 متر مربع به باال 50
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 مقررات عمومي ثبت نام

 دارد.برگزار كننده حق پذيرف يا رد فرمهاي درخواست مشاركت را براي خود محفوظ می 

  باشهد و یممجهري  اختیار كامل جانمهايی بها ،خواست كلیه شركت كنندگانباق با درهاي سالن ها از جهت انطبا توجه به محدوديت

 مشاركت كنندگان حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمايند.

  باشد.مشاركت كننده مجاز به واگذاري غرفه تخصیصی يا مشاركت با شخص ثالث نمی 

  موافقهت بهی خود را بصورت عملی نمايش دهند بايهد قهبال بها اعهالم كتمشاركت كنندگانی كه مايلند به نحوي كاركرد ماشین آالت

ئول جبهران كلیهه در هر حال مشاركت كننده مسه برگزاركننده را كسب نمايند و میزان برق مصرفی را به اطالع برگزاركننده برسانند.

 باشد.شین آالت خود به شخص ثالث يا برگزاركننده میاخسارات ناشی از كاركرد م

 و پهس از  ت كننده بودهیت حفظ و نگهداري كاال در ساعات بازديد و ايام قبل از افتتاح و بعد از اختتامیه نمايشگاه بعهده مشاركمسئول

 يشگاهنماري كاال بعهده حفظ و نگهدا ،گرددپايان ساعت كار روزانه نمايشگاه و در ساعات غیر بازديد كه درهاي سالن قفل و پلمپ می

 باشد.می

 بهل از قاشین آالت سنگین در زمان ثبت نام موظف به هماهنگی كامل براي نحوه حمهل ماشهین آالت بهه غرفهه دو هفتهه صاحبان م

 باشند. در غیر اين صورت چنانچه امکان انتقهال دسهتگاه مربوطهه بهه محهل غرفهه موجهود نباشهدافتتاح نمايشگاه با برگزاركننده می

 .مسئولیتی بر عهده برگزار كننده نخواهد بود

 ( 31( و طبقه اول سالن میالد )44-2با عنايت به ساختار طبقه اول سالن خلیج فارسB امکان ورود لیفتراك و كاالهاي سهنگین بهه )

ه ديهی اسهت كلیهكاال از طريق چرخ دستی يا لیفتراك دستی میسر می باشد بن هاي مذكور امکان پذير نمی باشد و صرفاً انتقال سال

 ی از عدم توجه به اين موضوع برعهده مشاركت كننده محترم می باشد.مسئولیت ها و عواقب ناش

 مايشهی فعالیتههاي ن نگهداري و انباشت مواد اشتعال زا در داخل سالن ممنوع است. در صورت نیاز به استفاده از مواد اشتعال زا بهراي

 مايد.ی نموده و مجوز كتبی دريافت نمشاركت كننده بايد با كارشناس رسمی اداره آتش نشانی مستقر در نمايشگاه هماهنگ

 نويسهی كارد، ديواروسايل تبلیغاتی مشاركت كننده بايد در محدوده غرفه اختصاص يافته ارائه شود، نصب هر گونه وسايل تبلیغاتی، پال

 باشد.پس از كسب موافقت كتبی برگزاركننده و پرداخت هزينه هاي مربوطه امکان پذير می

 بالمهانع  ران نمايشگاهدر غرفه در دوران برگزاري نمايشگاه ممنوع است. مذاكره و انعقاد قرارداد فروف در دو فروف كاالهاي ارائه شده

 باشد.بوده لیکن انتقال كاال به خارج از غرفه پیش از اتمام نمايشگاه ممنوع می

  شهاركت مسالن ها داخهل غرفهه ههاي در صورتیکه پس از جانمايی مشاركت كنندگان در سالن هاي نمايشگاه، ستون هاي موجود در

 كنندگان قرار گیرد، مشاركت كنندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت.

 ح عمهومی در طراحی كل نمايشگاه )فضاي سرپوشیده و باز( و تخصیص غرفه ها به مشاركت كنندگان، برگزار كننهده بها حفهظ مصهال

توانهد نسهبت بهه محهل اختصهاص يافتهه شهاركت كننهده نمیختیار تام بوده و مو نیز حقوق ساير شركت كنندگان داراي ا نمايشگاه،

 اعتراضی داشته باشد.

 شهگاه بر اساس مقررات شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران، رعايت حجاب و حفهظ شهئونات اسهالمی در طهول مهدت نماي

می يشهان، برگهزار كننهده يها مسهئولین شهركت سههاالزامی است و در صورت عدم رعايت حجاب توسط شركت كنندگان يا پرسنل ا

 باشند.نمايشگاههاي بین المللی تهران مجاز به جلوگیري از ادامه فعالیت شركت كننده و يا هر اقدام قانونی ديگر می

 االهاي همراه كك را ارائه گواهینامه استاندارد براي كاالهاي مشمول استاندارد اجباري می باشد و مشاركت كننده می بايست اين مدار

اندارد وي مؤسسه استسه داشته باشد در صورتی كه براي كااليی استانداردي تعريف نشده است ارائه نامه از ارائه شده در غرفه به همرا

 تواننهد از ارائههیمبرگزار كننده و يا سازمان استاندارد و تحقیقات صهنعتی ايهران و نماينهدگان ايشهان بديهی است   ،الزامی می باشد

اينهد. رفهه مهذكور نمكاالهاي مذكور بدون ارائه گواهینامه استاندارد در غرفه مربوطه جلوگیري نموده و يا اقدام به تعطیهل فعالیهت غ

 بديهی است در اين صورت خسارتی از طرف برگزار كننده به شركت كننده پرداخت نخواهد شد.

 باشد.نمايشگاهی می يها برگزار كننده مجاز به عکسبرداري و فیلمبرداري از غرفه 
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  ز شهروع كهار ادر طول برگزاري نمايشگاه، حمل و نقل لوازم مورد نیاز مشاركت كننده به داخل محوطه نمايشگاه فقط صبح هها قبهل

 تردد خودروي مشاركت كننده در محوطه نمايشگاه ممنوع است.نمايشگاه امکان پذير است. در ساعات برگزاري نمايشگاه، 

  نمايشگاه تابع مقررات و شرايط عمومی نمايشگاه هاي بین المللی جمهوري اسالمی ايران خواهد بودمشاركت در اين. 

 بيمه

 مايشهگاه س از اتمام نشركت كنندگان در نمايشگاه ملزم و موظفند كاالهاي نمايشی خود را قبل از ورود به نمايشگاه  و تا حداقل سه روز پ

گهزاري هیچگونهه بديهی اسهت سهتاد برگردد ، نمايند تا در صورت بروز خسارت احتمالی , جبران نزد يکی از شركتهاي بیمه , بیمه كامل 

 ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت. پرسنل خود را بیمهالت و آمسئولیتی در خصوص شركت هايی كه كاالها ، ماشین 

 محهل  يهاداخهل  اعمهال كاركنهان آنهها در يا تیجه فعالیتنكنندگان مکلفند خسارات ناشی از آتش سوزي , سرقت و ... را كه در  مشاركت

  .نمايندبران كنندگان وارد می شود را جبازديدگران و يدكاالهاي نمايشی و  دكوراسیون غرفهو  تجهیزات ماشین آالت،به  نمايشگاه

 بهروز  غیهرهو  ماشهین آالتكاال با مسئول اتفاقات و تصادفاتی هستند كه براي كارگران غرفه هنگام حمل و نقل  همچنین شركت كنندگان

  می كند و ستاد برگزاري نمايشگاه مسئولیتی در قبال پرسنل و كارگران مشاركت كنندگان برعهده نخواهد داشت.

 فسخ درخواست 

كننهده رمشکالت عديده اي را بهراي برگزا با توجه به اينکه فسخ خدمات درخواستی  علی الخصوص فسخ تخصیص فضاي نمايشگاهی .1

سهت و واريهز است پس از قطعی شدن تصمیم خود مبنی بر حضور در نمايشگاه نسبت به ارائهه درخوا خواهشمنداد می نمايد، لذا ايج

خواههد  ر امکان پهذيروجه اقدام نمايید، در غیر اين صورت فسخ درخواست تنها با ارائه نامه كتبی به ستاد برگزاري و مطابق شرايط زي

 گونه اعتراضی را از خود سلب می نمايند.هراء اين مقررات حق بود و مشاركت كننده با امض

 میزان عودت هزينه خدمات درخواست شده تاريخ کتبي فسخ  خدمات درخواست شده

 درصد هزينه 50 15/01/96قبل از تا 

 هیچ هزينه اي عودت داده نخواهد شد. به بعد  15/01/96از 

م قرارگیری در جای مناسب دلیل موجهي جهت عدم دعهده ستاد برگزاری مي باشد عبا توجه به اينكه مسئولیت کامل جانمايي بر .2

حضور يا فسخ درخواست نمي باشد بديهي است ستاد صرفاً مطابق جدول فوق به درخواست های کتبي در خصوص انصراف از حضور 

 رسیدگي خواهد نمود.

دقیقا مطابق جدول فوق عمل خواهد نمود لذا خواهشمند است در هنگام  با عنايت به اينكه ستاد برگزاری در خصوص عودت وجوه پس از فسخ

 ارائه درخواست خدمات و نیز در هنگام ارائه درخواست فسخ  به مفاد جدول فوق بطور کامل توجه فرمايید.

 مقررات ارزي و ريالي

  باشهند. در صهورت نام شركت خهارجی نمیمشاركت كنندگان داخلی مجاز به نمايش كاال و محصوالت خارجی يا استفاده از پوستر و

ارجی خواههد عدم رعايت اين نکته، شركت كننده ملزم به پرداخت اجاره بها غرفه به صورت ارزي بر اساس تعرفه شركت كنندگان خه

مهه ناعهدتل فهرم در اين راستا كلیه متقاضیان حضور در بخش ريالی نمايشگاه می بايست عالوه بر مدارك ارسالی نسبت به تکمی بود.

ي اقدام نمايند. بديهی است ستاد برگزاري نزد ستاد برگزارغرفه درخواستی ارزي كل ارزف و توديع چک به میزان  F13ريالی  -ارزي

ننماينهد معهذور مهی باشهد. نهرخ  ريالی اقدام -از ثبت نام شركت هايی كه نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه و توديع چک تضمین ارزي

 گی بخش مالی ستاد بر اساس نرخ روز ثبت نام خواهد بود.تسعیر ارز با هماهن

 .میزان تضمین ثبت نام ريالی به اندازه كل ارزف ارزي غرفه با احتساب نرخ روز ارز محاسبه می گردد 
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  يهالی در راز سهوي شهركتهايی كهه بصهورت  شهركت(تولید كننهده بهودن )جهت اثبات  شركتيا رتبه بندي ارائه پروانه بهره برداري

ر ايهن موضهوع به ستاد برگزاري نمايشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال پیامدهاي ناشهی ازمايشگاه حضور پیدا می كنند الزامی است. ن

 عهده نمی گیرد. 

 مايشگاه به ان برگزاري ندر صورتیکه مشاركت كننده با ارائه پروانه بهره برداري نسبت به ثبت نام در بخش ريالی اقدام نمايند و  در زم

 ري ارائه شهدهنمايش محصول/ خدمت/ پوستر/بنر مرتبط با محصوالت/خدماتی  به جز محصوالت يا خدمات مندرج در پروانه بهره بردا

ارزي باشهد  مشهمول بخهش كاتهالوگ و ... /بروشهور /كارت ويزيهت/پوستر/بنر  /خدماتاقدام نمايند و آن محصول/ در هنگام ثبت نام 

 هزينه ها و ساير جرائم مربوطه خواهد بود. پرداخت كلیهه مشاركت كننده متعهد و ملزم ب

 انهد اسهت نمودهغرفه هاي ريالی و ارزي بصورت مجزا برپا خواهد شد. مشاركت كنندگانی كه دو غرفه ارزي و ريهالی را همزمهان درخو

یص هم قابل تشهخ غرفه ها از ايشگاهنمبرپا نمايند به طوري كه در طول مدت برگزاري  مجزا از هم و مستقلالزم است كه غرفه ها را 

 باشند.

  رعايهت،  خارجی براي معرفی محصوالت خارجی در بخش داخلی ممنوع و در صورت عهدم برندعرضه و نمايش هرگونه كاال، پوستر و

 .بصورت ارزي محاسبه و دريافت خواهد شدطبق مقررات، هزينه مشاركت بر اساس تعرفه مصوب شركت كنندگان خارجی و 

 مايشهگاه رت عدم رعايت مقررات ارزي ريالی نمايشگاه توسط مشاركت كنندگان و تشخیص كمیته ارزي ريالی شركت سهامی ندر صو

ت پهس از سهاع 24، مشاركت كننده موظف به پرداخت هزينه هاي غرفه خود بر مبناي غرفه ارزي بهوده و حهداكرر هاي بین المللی 

كننهده توسهط  ركننده تسويه حساب نمايد، بديهی است در غیر اين صورت غرفه مشاركتمیبايست با برگزاابالغ كتبی ستاد برگزاري 

داده  برگزاركننده تعطیل و پلمپ شده و مشاركت كننده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و هزينه ههاي پرداخهت شهده عهودت

 اهد شد.نخو

 باشهد. ممنهوع میگهردد، ات پس از فروف درخواسهت میارائه كاال و قطعات منفصله خارجی در غرفه مستقلی كه جهت معرفی خدم

 محاسبه خواهد شد. کال هزينه مربوطه به صورت ارزیبديهی است در صورت اقدام، 

 ساخت، آماده سازي و آرايش غرفه 

 .شرکتهايي که متقاضي فضای بدون تجهیزات ) زمین خام( مي باشند میبايست نسبت به رعايت موارد زير اقدام نمايند

 مجهوز سهاخترسهیده و ه تاد برگزاري نمايشهگابه تايید سشود بايد شه هاي اجرايی غرفه هايی كه توسط مشاركت كننده اجرا مینق 

ا لهی، حهداكرر ته. آخرين مهلت ارائه تضامین و اخذ مجوزات الزم مطابق مقررات شركت سهامی نمايشگاه هاي بین الملدريافت نمايند

خیر بهه شهركت ريال جريمه تهأ 000/000/1به ازاء هر روز تأخیر در اخذ مجوزات الزم مبلغ  است بديهی دمی باش  05/02/69 تاريخ

 مربوطه تعلق خواهد گرفت و اين جرائم از محل تضامین دريافتی كسر خواهد شد.

 ايهران( یمللهی شركت سههامی نمايشهگاههاي بهین الستاد برگزاري نمايشکاه مطابق قوانین بخش فنی ) مديريت طراحی و غرفه آراي 

 ، سهتاديهت ننمايهددر صورتی كه شهركت كننهده تغییهرات طهرح را رعا باشد.محق به انجام هرگونه تغییر در طرح هاي ارائه شده می

ا رهاي مربوطه  شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران حق دارد نسبت به تخريب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزينهبرگزاري يا 

 ه اخذ نمايد.كنند مشاركتاز 

 ي . و قطعات الزم براباشدكلیه عملیات ساخت اسکلت غرفه ها نظیر جوشکاري، نجاري و غیره در داخل سالنهاي نمايشگاه ممنوع می

ايهت مهوارد ه گردند، بديهی است در صورت عهدم رعبه صورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سالن نمايشگا میبايست ساخت غرفه ها

 میتواند نسبت به قطع برق و تعطیل نمودن ساخت و ساز اقدام نمايد. فوق برگزاركننده

  سهیده باشهد و كلیهه قبل از افتتاح نمايشگاه تکمیل و بهه اتمهام ر روز 00/16 ساعت تاآماده سازي، آرايش غرفه ها و چیدن كاال بايد

ی ههر بهه ازارت شركت كننده موظهف اسهت وسايل اضافی و صندوقهاي خالی از محوطه نمايشگاه خارج شده باشد. در غیر اين صو

لزم مبدين منظور، كلیه شركت كنندگان  را به عنوان خسارت پرداخت نمايد. ريال پنج میلیونمعادل  ساعت ديرکرد مبلغي

رح توسهط همزمهان بها تايیهد طهبهه سهتاد برگهزاري  از طريق خود يا پیمانکهار خهود به تحويل تضمین قانونی مربوط به اين موضوع

ل ا راسها از محهركننده میباشند. بديهی است در صورت هرگونه ديركرد يا وارد آوردن خسارت ، ستاد برگهزاري خسهارات وارده ربرگزا

 اشت.دكننده يا پیمانکار وي حق هیچگونه اعتراضی در اين خصوص نخواهد مشاركت تضامین دريافت شده جبران خواهد نمود و
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 اينترنت

 ه انتخهاب و به نسهبت مديريت برنامه ريزي شركت سهامی نمايشهگاههاي بهین المللهی ايد ضمن مراجعه بهمتقاضیان استفاده از اينترنت ب

 نمايند.اقدام تکمیل فرم مربوطه اقدام و براي واريز وجه و گرفتن كلمه عبور هنگام تحويل گرفتن غرفه خود 

 تبليغات، عكاسي  

 ه برگزاركنند زااختصاصی مشاركت كننده، پس از هماهنگی و كسب مجوز  ه هايمحوطه نمايشگاه و خارج از غرف انجام هرگونه تبلیغات در

ن كسب مجوز نسبت بديهی است مشاركت كنندگانی كه بدو باشد.روابط عمومی شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ايران مجاز میو 

ت عرفهه ههاي شهركتهزينه هاي تبلیغهات مطهابق  ر پرداختايند متعهد خواهند بود عالوه ببه انجام تبلیغات در محوطه نمايشگاه اقدام نم

 سهامی نمايشگاه ها ، نسبت به پرداخت جريمه به ستاد برگزاري اقدام نمايند. 

 ايشهگاههاي هرگونه عکسبرداري و فیلمبرداري از محوطه نمايشگاه و داخل سالنها پس از كسب مجوز از روابط عمومی شهركت سههامی نم

 باشد.می بین المللی ايران مجاز

 خروج كاال

 ردن باشد. لذا مشهاركت كننهدگان از آوخروج كاال از محوطه نمايشگاه هاي بین المللی ايران در طول مدت برگزاري نمايشگاه ممنوع می

 اقالم غیر ضروري اجتناب نمايند.

  ،جريمهه ارزي ري نظیر تلفن، اينترنهت،ي مربوط به دوران برگزااهمشاركت كننده فقط با پرداخت كلیه صورتحساب در پايان نمايشگاه-

تواند كاالي خود را از داخل سهالن محهل نمهايش و محوطهه میو برگه خروج و اخذ برگه تسويه حساب نهايی  خسارات وارده و ...  ريالی، 

ي تسويه روج از محوطه براشود بمنظور تسهیل و تسريع در خنمايشگاه بین المللی ايران خارج نمايد. لذا از كلیه شركت كنندگان تقاضا می

 نمايشگاه اقدام نمايند. پايان حساب كامل، قبل از

  ي اختصاصهی ساعت پس از پايان نمايشگاه نسبت به بسته بندي، خروج كاال و تخلیه غرفه هها 24مشاركت كنندگان بايد حداكرر ظرف

ام نمهوده و لیه غرفه اقدمقرر، برگزار كننده راسا به تخ مهلتخود اقدام نمايند. بديهی است در صورت عدم توجه به اين نکته و پس از پايان 

سهر  و ال هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشهت و هزينهه ههاي تخلیهه از محهل تضهمین مربوطهه كدر خصوص خسارات وارده و يا فقدان كا

 مشاركت كننده يا پیمانکار وي حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

 ننده هده مشاركت كعلیه مسئولیت ها )مفقود شدن كاال، خسارات وارده به كاال و تجهیزات نمايشگاهی( به در زمان تخلیه و خروج كاال ك

 بوده و ستاد برگزاري هیچگونه مسولیتی در اين خصوص نخواهد داشت.

 حوادث غير قابل پيش بيني

رگهزاري، اير حوادث طبیعی كه منجر به عهدم بو سیل و س لزلهنترل برگزاركننده مانند جنگ، زاي خارج از اختیار و كدر صورت بروز هرگونه حادثه

عتراض يا انمايد و شركت كننده مجاز به تاخیر يا افزايش دوره برگزاري نمايشگاه شود، برگزار كننده در جهت حفظ منافع مشاركت كننده اقدام می

 استرداد وجوه پرداختی نخواهد بود.

 

 

 

 



 13صفحه  1396 ارديبهشت 19الي  16تهران /   نفت، گاز، پااليش و پتروشیمي المللينمايشگاه بین بیست و دومین

 

 

  

 تاريخ های مهم

 ثبت نام اوليه

ثبت نام شیپ شروع اعالم خواهد شد تيسا قيمتعاقباً از طر  . 

 پس از ثبت نام يک هفته ارسال کاتالوگ

 سه روز پس از دريافت کاتالوگ بررسي کاتالوگ و تايید يا عدم تايید شرکت ها

 روز پس از تايید درخواست 5 واريز هزينه

فرم تعهد ارزی و ريالي چک ضمانت +  15/01/96حداکثر تا تاريخ  

)با تجهیزات و بدون تجهیزات( تغییر نوع غرفه  15/01/96 

 مدارک تكميلي

 15/01/96 موبايل APPو  CDارسال اطالعات جهت درج در دايرکتوری، سايت، 

 15/01/96 ارسال اسامي و عكس غرفه داران

 15/01/96 فرم حراست

 15/01/96 کتیبه

جي دارندارسال پاسپورت مشارکت کنندگاني که میهمان خار  15/01/96 

 مراحل اجرايي

 05/02/96 اخذ مجوز غرفه سازی

 05/02/96 اخذ مجوز انشعاب برق

 تحويل غرف خودساز

 متعاقبا از طريق سايت اعالم مي گردد.

 تحويل غرف پیش ساخته

 ورود کاالهای سنگین نمايشگاهي

 تحويل کارت سینه و پارکینگ غرفه داران

 جمع آوری غرف
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 نكات مهم

هاي مایشراا وي شررك  سرمامي نوارد آوردن خسارت در موقع خروج یا ورود كاال، برپا كردن غرفه، برچيدن غرفه كه از س هاي ناشي از هزینه  -

 تمام و كمال پرداخ  گردد. بایس ميشرك  كنند  بود  و  برگزاري گزارش گردد، به عمد  المللي تمران به ستادبين

دم رعای  این باشند. در صورت عمينان داخلي مجاز به نمایش كاال و محصوالت خارجي یا استفاد  از پوستر و نام شرك  خارجي مشارك  كنندگ -

كليه متقاضيان  ادر این راست د بود.نكته، شرك  كنند  ملزم به پرداخ  اجار  بما غرفه به صورت ارزي بر اساس تعرفه شرك  كنندگان خارجي خواه

كل ودیع چک به ميزان تو  F13ریالي  -ریالي نمایشاا  مي بایس  عالو  بر مدارک ارسالي نسب  به تكميل فرم تعمدنامه ارزي حضور در بخش

دنامه و تودیع چک يل فرم تعمبه تكم نزد ستاد برگزاري اقدام نمایند. بدیمي اس  ستاد برگزاري از ثب  نام شرك  هایي كه نسب ارزش ارزي غرفه 

 بود.   نام خواهدخش مالي ستاد بر اساس نرخ روز ثبارز با هماهناي ب تسعيرریالي اقدام ننمایند معذور مي باشد. نرخ  -تضمين ارزي

راختيار شرك  كننرد  را ارزي تشرخي  فضاي نمایشااهي د الملليهاي بينیالي شرك  سمامي نمایشاا ر -بنا به هر دليلي كميته ارزيچنانچه  -

ساع  پس از ابالغ كتبي ستاد برگزاري به مشارك   24حداكثر تا هاي ارزي براساس تعرفه ها را تمام و كمال د تمامي هزینهك  كنند  بایارشمدهد 

   گردد.ي ارزي پرداخدر صورت جریمه شدن هزینه ریالي پرداختي ضبط و كليه هزینه ها مي بایس  براساس تعرفه هاپرداخ  نماید. ،كنند 

وص از خودسلب مي ین مدرک هرگونه حقي را در این خصها منحصراً در اختيار ستاد برگزاري بود  و متقاضيان با امضا ا حق كامل جانمایي شرك -

 نمایند.

ضور یا فسر  حوجمي جم  عدم با توجه به اینكه مسئولي  كامل جانمایي برعمد  ستاد برگزاري مي باشد عدم قرارگيري در جاي مناسب دليل م -

 مود.يدگي خواهد نبه درخواس  هاي كتبي در خصوص انصراف از حضور رس صفحه د بدیمي اس  ستاد صرفاً مطابق جدول  درخواس  نمي باشد

ن و مقرررات قواني همين  دصفحه چنانچه شرك  كنند  تصميم به فس  قرارداد و عدم شرك  در نمایشاا  را داشته باشد طبق مقررات مندرج در  -

 حق هيچ گونه اعتراضي را ندارد.ند  مشارك  كناقدام خواهد شد و 

هيچاونره  ليه حقوق مربوطه به جانمایي و واگذاري فضاهاي نمایشااهي كامال در اختيار ستاد برگرزاري مري باشرد و مشرارك  كننردگان حرقك-

 در این خصوص نخواهند داش . ياعتراض

ه موقع را طبرق ایس  تضامين ساخ  غرفه، حسن انجام كار، تخليه بباي كه تمایل به داشتن فضاي خام براي غرفه سازي دارد ميشرك  كنند  -

طه از ضمان   ، هزینه مربوكه در صورت بروز هرگونه خسارت از سوي مشارك  كنند پرداخ  نمایند. قوانين و مقررات صفحه چماردر جدول مندرج 

 سپرد  شد  كسر خواهد گردید.

بدیمي اس  به  .مي باشد 05/02/96 حداكثر تا تاری الزم جم  ساخ  غرفه از ستاد برگزاري معرفي پيمانكار به صورت كتبي و اخذ مجوزات  -

ین جرائم از محل تضامين اخواهد گرف  و  جریمه تأخير به شرك  مربوطه تعلق ريال 000/000/1ازاء هر روز تأخير در اخذ مجوزات الزم مبلغ 

 دریافتي كسر خواهد شد.
گهردد کلیهه ضمن قبول آن متعهد مي ،صفحه اين سند ( 14مندرج در اين قوانین و مقررات ) کل  وارداين شرکت با مطالعه تمامي م

باشهد و سهتاد به عههده ايهن شهرکت مي قوانین و مقررات مذکور را رعايت و هرگونه عواقب ناشي از عدم رعايت قوانین و مقررات

 هیج گونه مسئولیتي در اين خصوص ندارد. برگزاری

  :عاملمدير نام  

 

 اء شركت: مهر و امض
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