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 حضور در نمایشگاه صنعت نفت ، گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس جنوبی  شرایط و ضوابط

 با تمرکز بر حوزه آب و برق

 

 اطالعات برگزارکننده:

 فرارو صنعت یساز فناور ی شرکت آتبرگزار کننده:  

 شرکت آتی ساز فناوری فرارو صنعت  مجری:

  www.sppex.ir وب سایت:

 reg@sppex.ir ایمیل ثبت نام بخش ایران:

 reg@sppex.ir ایمیل بخش ثبت نام خارجی:

 

 نحوه ثبت نام 

د ضمن  نیتوا جهت اطالع از نحوه ثبت نام می  به صورت تکمیل فرم میباشد و  ثبت نام در نمایشگاه به صورت اینترنتی بوده و

 ثبت نام مندرج در وب سایت نمایشگاه نسبت به ارائه درخواست ثبت نام خود اقدام نمایید.   ی مطالعه راهنما

 مدارك ثبت نام اقدام نمایند. کلیه عالقمندان به حضور در نمایشگاه می بایست نسبت به انجام کامل مراحل ثبت نام و تکمیل  

 مدارك الزم جهت پیش ثبت نام به شرح زیر می باشد:

 و انجام پیش پرداخت. ، تکمیل فرم ثبت نام اخذ شناسه ورود  ،اولیه در وب سایت رسمی نمایشگاه  ثبت نام   ـ   ۱

پس از بررسی فرم ارسال شده توسط متقاضیان و در صورت کامل بودن اطالعات نسبت به تایید مدارك   یستاد برگزارـ    ۲

ثبت نام اقدام خواهد نمود و مراتب از طریق آدرس پست الکترونیکی که در هنگام ثبت نام در سامانه ثبت نام ثبت نموده 

 اید به اطالع متقاضیان خواهد رسید. 

دبیرخانه بعد از اتمام روند ثبت نام نمایشگاه نسبت به جانمایی    و انجام پیش پرداخت ،  اولیه  نام   ثبت  فرم   ـ   پس از تایید۳

براساس اولویت ثبت نام و واریزی اقدام می نماید. )امکان اصالح درخواست ها در شرایط خاص و با تایید ستاد برگزاری امکان 

 پذیر می باشد.(

  –  ی ارز  ی یا غرفه ها  یارز  یریالی ، غرفه ها  ی وع غرفه درخواستی اعم از غرفه هاانتخاب ننکته :  متقاضیان میبایست در  

ضمن بررسی متقاضیان و با در نظر   ی ام نمایند بدیهی است ستاد برگزاراقد  یوجه به قوانین  و مقررات بخش ارزت  با  ریالی

ان اقدام خواهد نمود و متقاضیان حق هرگونه اعتراضی  گرفتن  قوانین  و مقررات، راساً نسبت به تایید یا عدم تایید متقاضی

 را در این  خصوص از خود سلب مینمایند. 

متقاضیان نسبت به تایید یا عدم تایید درخواست ها اقدام خواهند نمود ،  یپس از بررسی درخواست ها  یـ  ستاد برگزار۴

، همچنین  با انجام پیش پرداخت و ثبت نام نهایی اقدام نماید  گردد متقاضی میبایست  در صورتی که درخواست متقاضی تایید  

http://www.sppex.ir/
mailto:reg@sppex.ir
mailto:reg@sppex.ir
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واهد رسید و متقاضی میتواند نسبت  درصورتی که درخواست متقاضی تایید نشود این  امر از طریق ایمیل به اطالع متقاضی خ

 جدید خود را ارسال نماید.   یرخواست اقدام و مجددا درخواست هابه رفع نواقص یا تغییر د

روز کاری پس از تایید درخواست    ۲حداکثر    ارسال تصویر فیش واریزی انجام میگردد و    به صورت فیش واریزیپرداخت    ـ  ۵

 سفارش غرفه الزامی میباشد.

 ( .و ارسال گردد   ن کیلوبایت اسک  ۲۵۰ثر  حداک  JPGیبایست خوانا بوده و با فرمت   فیش م    ن ای)

ارسال اطالعات پرداخت در به دبیرخانه ی نمایشگاه، متقاضیانی که در ثبت نام خود، فضای ریالی درخواست داده ـ  پس از  ۶

اند میبایست با مراجعه به منوی تعهد نامه ارزی ریالی ضمن دانلود فرم تعهد نامه نسبت به مهر و امضاء تعهد نامه اقدام 

یورو می    ۵۰۰مبلغ ثابت  ت ارزی عالوه بر مبلغ ریالی ملزم به پرداخت  محصوال  شرکت های ارائه دهنده خدمات یانمایند.  

   باشد.

برای کل    یورو  ۵۰۰ـ  شرکت های ارائه دهنده خدمات یا محصوالت ارزی عالوه بر مبلغ ریالی ملزم به پرداخت مبلغ ثابت  ۷

 د. نمی باش  فضای درخواستی

ثبت نام و با تایید ستاد ، وضعیت ثبت نام متقاضیان از حالت    ی ، پرداخت هزینه هاـ  پس از انجام کلیه مراحل ثبت نام  ۸

پیش ثبت نام به ثبت نام قطعی تغییر داده خواهد شد، بدیهی است در صورتی که متقاضیان ثبت نام خود را با ارسال تعهدنامه  

در حتی  ننمایند  و  قطعی  واریز  برگزار صورت  ستاد  نیز  واگذار  یجه  به  نسبت  سایر   یفضا   ی میتواند  به  آنان  درخواستی 

 نماید.   متقاضیان اقدام و متقاضی مذکور که ثبت نام خود را قطعی ننموده است حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می

هیچگونه    ی خواهد بود و ستاد برگزارنام  شدن ثبت    یهر یک از موارد فوق موجب عدم قطعالزم به ذکر است عدم وصول  

 از عدم ثبت نام متقاضیان نخواهد داشت.  یقبال عواقب ناش   در  یتمسئولی

 میباشد:  ی الزام  ی هت دریافت به موقع خدمات درخواستپس از قطعی نمودن ثبت نام انجام موارد زیر ج 

نسبت به  ،  وب سایت نمایشگاهم شده در  اعال   یتاریخ ها  شدن ثبت نام، متقاضیان میبایست مطابق سررسید  قطعیپس از   •

ها و وب سایت رسمی نمایشگاه، اسامی غرفه داران، کتیبه و ....   ی توانمندخود جهت درج در کتاب   ارسال اطالعات شرکت 

م شوند ترتیب اثر داده  د از سررسید اعالکه بع عاتی سب به اطالخدمات با کیفیت منا هاست به منظور ارائ اقدام نمایند بدیهی 

 . سایت درج نخواهد شد و   در کتاب  یانمتقاض  قبیل  عات ایننخواهد شد و اطال

مهلت ارسال  را مطابق آخرین   عات درخواستیهیچگونه مسئولیتی در قبال ارائه خدمات به متقاضیانی که اطال  ی ستاد برگزار •

قبیل متقاضیان عودت  به این    ارسال ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت. بدیهی است هیچگونه وجهیتاد  عات به ساطال

 . نخواهد شد

طبق اطالعات واردشده در فرم ثبت نام پذیرفته میشود که عیناً در موضوعات  عات شرکت کنندگان در نمایشگاه  کلیه اطال •

 . اری مسئولیتی در قبال صحت مطالب نخواهد داشتبرگز  دمرتبط مورد استفاده قرار خواهند گرفت لذا ستا
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 نمایشگاه یمات قابل ارائه توسط ستاد برگزارخد

 : ینمایشگاه یفضا

 :الف ( فضای داخل سالن با تجهیزات

 متر مربع میباشد.  ۱۲   نداخل سال و یا ریالی یحداقل متراژ غرفه ارز. ۱

 : به شرح زیر می باشند   نسال نمایشگاهی داخل ی عاد ی غرفه ها  تجهیزات عمومی. ۲

 موکت  -۳دیوارهای پارتیشن غرفه                                -۲سردرب غرفه                                   - ۱

 برق یک عدد پریز    -۶دو عدد صندلی                                              -۵یک عدد میز                                   - ۴
 

مشارکت کننده میزان    یاز سو   پیش ساخته، سازه و تاسیسات سالن  یآوردن هر گونه خسارت به غرفه ها  در صورت واردن. ۳

 سا توسط ستاد محاسبه و وجوه آن از مشارکت کننده اخذ خواهد شد. أخسارت ر

امکان تغییر نوع فضا )از با تجهیزات به خام( وجود دارد و پس از آن تاریخ تغییر    سه روزطعی شدن ثبت نام حداکثر تا  بعد از ق. ۴

 . نوع فضا امکان پذیر نمی باشد

قابلیت جریان.  ۵ برقی که به شرکت کنندگان محترم تحویل میگردد  را دارا میباشد و مقاومت سیم کشی های    ۲خروجی  آمپر 

استفاده شده در غرفه ها محدود است. لذا استفاده از وسایل پر مصرف پروژکتور اضافی، وسایل نمایشی پرمصرف ممنوع است. در  

 صورت نیاز مشارکت کننده باید با هماهنگی برگزارکننده مجوز دریافت نماید. 

 احتمال خطا وجود دارد.  %۳متراژ غرفه به صورت تقریبی میباشد و تا  . ۶

 تجهیزات )زمین خام(:ب( فضای داخل سالن بدون  

 تحویل  سردرب  ،ایشگاهی از قبیل پنل، موکت، نور  فضای خام: فضایی است که به مشارکت کننده بدون داشتن تجهیزات نم 

 . تجهیز آن بر عهده مشارکت کننده میباشدمیگردد و  

اقدام نموده اند،  خام  ن  نکته: پس از قطعی شدن ثبت نام در نمایشگاه، مشارکت کنندگانی که نسبت به اخذ زمی

رفی شده  غرفه سازان مجاز معشرکت های  خود از فهرست    پیمانکار ساخت و ساز غرفه   بمیبایست نسبت به انتخا

با توجه به روند شرکت های متقاضی  مشخص شده اقدام نمایند.   www.sppex.ir    سایتوب  مجری که در  توسط  

ر ثم می گردد، جهت اخذ مجوز حداکسایت اعال  یغرفه سازاقبا در بخش اخذ مجوز  که متع  یساز غرفه اخذ مجوز

  فرصت دارند تا کلیه موارد مربوط به ساخت و ساز غرفه خود را قبل از تاریخ برگزاری نمایشگاه    یک ماه تا تاریخ   

 .دریافت نمایند یج در سایت انجام و مجوز غرفه سازبا توجه به مدارك مندر

 وظایف پیمانکار ساخت غرفه

و مجوز به سایرین   گردد انتخابپیمانکار غرفه ساز می بایست از غرفه سازان مجاز معرفی شده توسط ستاد برگزاری رویداد  

مجوز به بخش و فرایند صدور    یمجوز غرفه ساز.پیمانکار می بایست جهت کسب اطالعات تکمیلی بابت اخذ  ا نخواهد شداعط

دفترچه قوانین و  ها و مدارك مورد نیاز را طبق ضوابط مشخص شده در  سایت مراجعه نموده و تمامی فرم    ی غرفه ساز

 تکمیل نماید.   یمقررات غرفه ساز
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و   انجام کار نباشند، میبایست بابت ساخت به موقع غرفه، حس مشارکت کنندگانی که متقاضی غرفه بصورت خام می.  ۱

  ن تخلیه به موقع را می بایست با توجه به قوانی، عدم وارد آوردن خسارت و تخلف و  یرعایت اصول و مقررات غرفه ساز

 نمایند.   اقدامطبق ضوابط    یغرفه ساز ومقررات

  کلید   –موظفند کابل و تابلوهای اتوماتیک )استاندارد و مجهز به سیستم ارت    و پیمانکاران غرفه ساز  شرکت کنندگان.  ۲

ارتباطی  ییا کابلها  اصلی تابلوی از  برق انتقال جهت و نموده تهیه را خود مصرفی برق میزان با متناسب و( جان محافظ

 پارس اقدام نمایند.   یبرق شرکت نمایشگاهها  به غرفه مربوطه ضمن  هماهنگی با ستاد برگزاری و واحد

تاریخ  بایست    ی کت های متقاضی ساخت و ساز غرفه م شر  تذکر مهم: تا  برگزاری   ۲۰حداکثر  تاریخ  از  قبل  روز 

 ارائه طرح های سه بعدی غرفه خود اقدام نمایند.نمایشگاه نسبت به 

 ج(  ساخت طبقه دوم در سالن اول: 

نمایشگاهی خود داشته باشند با رعایت شرایط زیر و تایید بخش   ی ه تمایل به ساخت طبقه دوم در فضا مشارکت کنندگانی ک

 .فنی برگزارکننده و بخش فنی نمایشگاه و پرداخت هزینه مربوطه میتوانند نسبت به ساخت طبقه دوم اقدام نمایند

 باشد: یساخت طبقه دوم به شرح زیر م یم براشرایط الز

 و تأییدیه نهایی طرح غرفه توسط مدیر فنی غرفه و ارتفاع سالن  توجه به شرایط فیزیکی •

 متر مربع   ۳۶طبقه همکف    ی برا  نممک   ی حداقل فضا •

 . از مساحت طبقه همکف باشد ٪۵۰  و حداکثر  ٪۲۵مساحت طبقه دوم باید حداقل    •

 . همجوار داشته باشد  ی سایر غرفه ها  ی برا  ساخت طبقه دوم نباید هیچ تداخل و مزاحمتی •

مربوطه به ساخت طبقه دوم     بانجام تسویه حسا.طبقه دوم میبایست به صورت اکسپوز )بدون سقف( اجرا شود •

 شرط اصلی صدور مجوز می باشد. هزینه طبقه دوم به شرح زیر محاسبه می گردد؛

 درصد تعرفه سالن می باشد  ۵۰هزینه طبقه دوم=  

 

 نمایشگاه:کتاب اختصاصی 

حاضر در نمایشگاه و شرکتهای مرتبط با این  صنعت می باشد که قبل و پس از    ی از شرکتها  مرجع  کتاب نمایشگاه مهمترین 

رو    ن قرار می گیرد از ای  و در دسترس مدیران و کارشناسان مستقر در صنایع پارس جنوبی  نمایشگاه نیز مورد استفاده عموم

شده،  نسبت به ارائه درخواست در مهلت تعیین  رسمی نمایشگاه، باید    ده در صورت تمایل به حضور در کتابمشارکت کنن

 . اقدام نماید   بکتارسمی    یلب جهت چاپ به مجر ن ارائه مطاارائه فیش بانکی پرداخت هزینه و همچنی 

 

در صورت عدم رعایت مهلت مقرر، برگزارکننده نسبت به درج مطالب مشارکت کننده در کتاب  رسمی نمایشگاه مسئولیت  

 نخواهد داشت.

 . مراجعه فرمایید  www.sppex.ir به وب سایت  بیشتر کتاب نمایشگاه    برای کسب اطالعات

http://www.sppex.ir/


 پتروشیمی پارس جنوبی / عسلویه نفت، گاز، پاالیش و    نمایشگاه  
 با تمرکز بر حوزه آب و برق

  

 5 

 

 خدمات تبلیغاتی در وب سایت نمایشگاه: 

از مخاطبان واقعی این  صنعت از وب سایت نمایشگاه فرصت بسیار مناسبی جهت معرفی   یشماربا توجه به بازدید تعداد بی

شرکت ها از طریق سایت مهیا می باشد و از آنجاییکه امروزه یکی از مهمترین ابزار های بازاریابی و توسعه بازار داشتن برنامه  

فعال در    ی شرکتها  ی ها  ی جهت عرضه توانمند  اسبی باشد و از طرفی این رویداد مهم محل من  مدونی برای تبلیغات موثر می 

امکان مناسبی را جهت انجام تبلیغات مناسب و هدفمند برای متقاضیان فراهم آورده    یستاد برگزار  باشد    این عرصه می

 .است

 کارت شناسایی و تعهدنامه حراست 

 کننده صادر میگردد. عدد کارت شناسایی به نام شرکت مشارکت    ۲متری،    ۱۲بابت هر غرفه .  ۱

پشت کارت شناسایی شرکت کنندگان بر روی بند کارت کیس تبلیغاتی چاپ گردیده است که مشارکت کننده حق  .۲

 هیچگونه اعتراض به آن ندارد.

می باشند   ملزم به استفاده از کارت شناسایی  محوطه نمایشگاه    سالن ها و  در   حضور  زمان  درکلیه مشارکت کنندگان  .  ۳

 واقب عدم استفاده از کارت شناسایی به عهده شرکت ها می باشد.و کلیه ع

 ملزم به اخذ مجوز تردد از ستاد نمایشگاه می باشد.   مشارکت کنندگان خارجی.  ۴

 کارت شناسایی غرفه داران فضای داخل سالن 

 تعداد متراژ 

 عدد  ۲ متر مربع  ۱۲

 عدد   ۴ متر مربع  ۲۴

 عدد  ۶ متر مربع   ۳۶

 عدد  ۸ متر مربع   ۴۸

 عدد  ۱۰ متر مربع  ۶۰

 عدد  ۱۲ متر مربع به باال   ۷۲

 

 مقررات عمومی ثبت نام 

 دارد. برگزار کننده حق پذیرش یا رد فرمهای درخواست مشارکت را برای خود محفوظ می •

میباشد  ی  با مجری  ها از جهت انطباق با درخواست کلیه شرکت کنندگان، اختیار کامل جانمایی  ن با توجه به محدودیت های سال •

 و مشارکت کنندگان حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نمایند. 

 باشد. غرفه تخصیصی یا مشارکت با شخص ثالث نمی   یمشارکت کننده مجاز به واگذار •
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به هر   نمایشگاه در غرفه    یهزینه غرفه( در ایام برگزار ن  تسویه حساب  در صورتی که شرکت متقاضی )حتی با در نظر گرفت •

مجاز به قرار دادن    ییت نمایشگاه می شود، ستاد برگزار مه خوردن به کیفن امر سبب لطآنجایی که ای  حاضر نباشد، ازدلیل  

 . سال از حضور در نمایشگاه محروم خواهد شد ۳مدت   یبرا  متقاضی در لیست سیاه بوده و متقاضی

م به اخالل در نظم نمایشگاه، ستاد برگزاری مجاز به قرار دادن شرکت اخالل کننده  در صورت عدم رعایت قانون و نظم و اقدا •

 سال از حضور در نمایشگاه محروم خواهد شد.  ۳در لیست سیاه بوده و متقاضی به مدت 

کارکرد ماشین آالت خود را بصورت عملی نمایش دهند باید قبال با اعالم کتبی موافقت    یشارکت کنندگانی که مایلند به نحوم •

برگزارکننده را کسب نمایند و میزان برق مصرفی را به اطالع برگزارکننده برسانند. در هر حال مشارکت کننده مسئول جبران  

ینده به صورت  ت آالآال  نده میباشد. فعالیت ماشینکلیه خسارات ناشی از کارکرد ماشین آالت خود به شخص ثالث یا برگزارکن

 . دقیقه امکان پذیر می باشد ۱۵ساعت  ۲ر  در ه  ب متناو

کاال در ساعات بازدید و ایام قبل از افتتاح و بعد از اختتامیه نمایشگاه بعهده مشارکت کننده بوده   یحفظ و نگهدار مسئولیت •

گردد، حفظ و نگهداری کاال  سال  قفل و پلمپ می   یبازدید که درها  عات غیرو پس از پایان ساعت کار روزانه نمایشگاه و در سا

 باشد. بعهده نمایشگاه می 

نحوه حمل ماشین آالت به غرفه دو هفته قبل    یکامل برا   صاحبان ماشین آالت سنگین در زمان ثبت نام موظف به هماهنگی  •

ت چنانچه امکان انتقال دستگاه مربوطه به محل غرفه موجود  باشند. در غیر این صوراز افتتاح نمایشگاه با برگزارکننده می

 نباشد مسئولیتی بر عهده برگزار کننده نخواهد بود. 

  ی تها فهالی  یال زا برابه استفاده از مواد اشتع  ال زا در داخل سال  ممنوع است. در صورت نیازنگهداری و انباشت مواد اشتع •

 . مستقر در نمایشگاه هماهنگی نموده و مجوز کتبی دریافت نمایده مسئول نمایشگانمایشی مشارکت کننده باید با  

وسایل تبلیغاتی مشارکت کننده باید در محدوده غرفه اختصاص یافته ارائه شود، نصب هر گونه وسایل تبلیغاتی، پالکارد،   •

 باشد. مربوطه امکان پذیر می یبرگزارکننده و پرداخت هزینه ها دیوارنویسی پس از کسب موافقت کتبی

نمایشگاه ممنوع است. مذاکره و انعقاد قرارداد فروش در دوران نمایشگاه    یائه شده در غرفه در دوران برگزار فروش کاالهای ار •

 باشد. بالمانع بوده لیکن انتقال کاال به خارج از غرفه پیش از اتمام نمایشگاه ممنوع می 

از جانمایی مشارکت کنندگان در سالن  • موجود در سالن ها داخل غرفه های    ینمایشگاه، ستون ها  یها  در صورتیکه پس 

مشارکت کنندگان قرار گیرد، مشارکت کنندگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت و متراژ غرفه بادرنظر گرفتن  ستون  

 باشد. می

( و تخصیص غرفه ها به مشارکت کنندگان، برگزار کننده با حفظ مصالح عمومی  در طراحی کل نمایشگاه )فضای سرپوشیده •

اختیار تام بوده و مشارکت کننده نمیتواند نسبت به محل اختصاص یافته   یحقوق سایر شرکت کنندگان دارا  نمایشگاه، و نیز

 اعتراضی داشته باشد. 

می در طول مدت  و حفظ شئونات اسال  شهر، رعایت حجاب استان بو   المللین  بر اساس مقررات شرکت سهامی نمایشگاههای بی •

   ن توسط شرکت کنندگان یا پرسنل ایشان، برگزار کننده یا مسئولی   است و در صورت عدم رعایت حجاب   نمایشگاه الزامی

باشند.  الیت شرکت کننده و یا هر اقدام قانونی دیگر می از ادامه فع  المللی مجاز به جلوگیری ن  شرکت سهامی نمایشگاههای بی

 . امکان پذیر است صرفا با رعایت حجاب  حضور بانوان در غرفه
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می باشد و مشارکت کننده می بایست این مدارك را همراه    یاجبارمشمول استاندارد    یهاکاال  یاستاندارد برا  ارائه گواهینامه •

کاالهای ارائه شده در غرفه به همراه داشته باشد در صورتی که برای کاالیی استانداردی تعریف نشده است ارائه نامه از سوی  

تی ایران و نمایندگان  مؤسسه استاندارد الزامی می باشد، بدیهی است برگزار کننده و یا سازمان استاندارد و تحقیقات صنع

نموده و یا اقدام به تعطیل    ی رمذکور بدون ارائه گواهینامه استاندارد در غرفه مربوطه جلوگی  یها توانند از ارائه کاالایشان می

 فعالیت غرفه مذکور نمایند. بدیهی است در این صورت خسارتی از طرف برگزار کننده به شرکت کننده پرداخت نخواهد شد. 

 باشد. نمایشگاهی می یاز غرفه ها ی لمبردارو فی  ینده مجاز به عکسبردار گزار کنبر •

مورد نیاز مشارکت کننده به داخل محوطه نمایشگاه فقط صبح ها قبل از  سبک  نمایشگاه، حمل و نقل لوازم  ی در طول برگزار •

نمایشگاه   کار  برگزارشروع  تردد خودروی مشارکت ک  یامکان پذیر است. در ساعات  نمایشگاه نمایشگاه،  ننده در محوطه 

 ممنوع است. 

 اسالمی ایران خواهد بود.  یجمهور بین المللی ینمایشگاه ها مشارکت در این نمایشگاه تابع مقررات و شرایط عمومی  •

 بیمه

نمایشی خود را قبل از ورود به نمایشگاه و تا حداقل سه روز   ی هاشرکت کنندگان در نمایشگاه ملزم و موظفند کاال •

بیمه , بیمه کامل نمایند تا در صورت بروز خسارت احتمالی , جبران   ی از شرکتها   پس از اتمام نمایشگاه نزد یکی

بدیهی است ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتی در خصوص شرکت هایی که کاالها ، ماشین آالت و پرسنل  گردد ، 

 ود را بیمه ننموده باشند بر عهده نخواهد داشت.خ

مشارکت کنندگان مکلفند خسارات ناشی از آتش سوزی , سرقت و ... را که در نتیجه فعالیت یا اعمال کارکنان آنها  •

کاال و  غرفه  دکوراسیون  و  تجهیزات  آالت،  ماشین  به  نمایشگاه  محل  یا  داخل  و   یها در  دیگران  نمایشی 

 می شود را جبران نمایند.   بازدیدکنندگان وارد

با   کارگران غرفه هنگام حمل و نقل کاال  یهستند که برا   شرکت کنندگان همچنین مسئول اتفاقات و تصادفاتی  •

نمایشگاه مسئولیتی در قبال پرسنل و کارگران مشارکت کنندگان   یکند و ستاد برگزار  ت و غیره بروز می آالن  ماشی

 . برعهده نخواهد داشت

 درخواست فسخ 

نمایشگاهی مشکالت عدیده ای را   یفضا   با توجه به اینکه فسخ خدمات درخواستی علی الخصوص فسخ تخصیص .  ۱

برای برگزارکننده ایجاد می نماید، لذا خواهشمند است پس از قطعی شدن تصمیم خود مبنی بر حضور در نمایشگاه 

پیش   تخصیص فضای نمایشگاهی پس از  این صورت فسخ  نسبت به ارائه درخواست و واریز وجه اقدام نمایید، در غیر 

و مشارکت کننده با امضای فرم ثبت نام یا واریز باشد  قطعی شدن ثبت نام و واریز وجه امکان پذیر نمی  پرداخت و پس از

 نمایند. وجه حق هر گونه اعتراضی از خود سلب می

در جای مناسب دلیل موجهی    ی رمی باشد عدم قرارگی  یربرعهده ستاد برگزا   با توجه به اینکه مسئولیت کامل جانمایی.۲

 جهت عدم حضور یا فسخ درخواست نمی باشد.

 ثبت نام وجود ندارد.در صورت تغییر تاریخ نمایشگاه امکان فسخ  .  ۳



 نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس جنوبی / عسلویه   
 با تمرکز بر حوزه آب و برق

 

 8 

غیره .۴ و  بیماری   های  اپیدمی  زلزله،  جنگ،تحریم،سیل،  مانند  ماژور(  )فورس  قهریه  قوه  حالت  ایجاد  صورت  در 

برگزارکننده تاریخ برگزاری را برای زمان مناسب تغییر می دهد و در صورت عدم امکان برگزاری نمایشگاه بصورت مطلق 

عودت داده می شود. اگر حالت قوه قهریه )فورس ماژور(  درصد کلیه مبلغ ثبت نام به مشارکت کننده ۳۰در زمان دیگر 

در دو روز قبل یا در زمان برگزاری نمایشگاه اتفاق بیفتد نمایشگاه بعنوان برگزار شده اعالم می گردد و هیچگونه مبلغی 

    نمایند.حق هر گونه اعتراضی از خود سلب میعودت داده نمی شود.مشارکت کننده  

 ی و ریال  یقررات ارز م

مجاز به نمایش کاال و محصوالت خارجی یا استفاده از پوستر و نام شرکت خارجی   ریالی مشارکت کنندگان داخلی  •

نمیباشند. در صورت عدم رعایت این نکته، شرکت کننده ملزم به پرداخت اجاره بها غرفه به صورت ارزی بر اساس 

قاضیان حضور در بخش ریالی نمایشگاه می بایست تعرفه شرکت کنندگان خارجی خواهند بود. در این راستا کلیه مت

ستاد برگزاری اقدام نمایند.   ارسال آن بهریالی و    - یارزعالوه بر مدارك ارسالی نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه  

اقدام ننمایند معذور می باشد. هدنامه  از ثبت نام شرکت هایی که نسبت به تکمیل فرم تع  ی است ستاد برگزار  بدیهی

 . ر ارز با هماهنگی بخش مالی ستاد بر اساس نرخ روز ثبت نام خواهد بودنرخ تسعی

 .گردد  ینرخ روز ارز محاسبه م    بارزی غرفه با احتسا  شبه اندازه کل ارز  یثبت نام ریالین  تضم  زانیم  •

محصول/   نمایش  اقدام نمایند و در زمان برگزاری نمایشگاه به   یمشارکت کننده به ثبت نام در بخش ریال  کهیدر صورت •

 در  ارائه شده  فرم ثبت نام ت یا خدمات مندرج در  به جز محصوال  یت/خدماتت/ پوستر/بنر مرتبط با محصوالاخدم 

هنگام ثبت نام اقدام نمایند و آن محصول/ خدمات/ پوستر/بنر /کارت ویزیت/ بروشور/ کاتالوگ و ... مشمول بخش 

 .هزینه ها و سایر جرائم مربوطه خواهد بود  ه ید و ملزم به پرداخت کلعهکننده مت   مشارکت  ارزی باشد

ممنوع و در    یدر بخش داخل  یت خارجمحصوال  یرفعبرای م  ی، پوستر و برند خارجعرضه و نمایش هرگونه کاال •

بصورت ارزی  و  ین خارجشرکت کنندگا برفه مصوعمقررات، هزینه مشارکت بر اساس ت  طبق صورت عدم رعایت، 

 .محاسبه و دریافت خواهد شد

 یورو برای کل فضای اختصاص داده شده می باشد.  ۵۰۰طبق تعرفه نمایشگاه معادل مبلغ ثابت   •

ستاد   یارزی ریال  تهیکم  ص ینمایشگاه توسط مشارکت کنندگان و تشخ  یدر صورت عدم رعایت مقررات ارزی ریال •

 ۲۴رث، مشارکت کننده موظف به پرداخت هزینه های غرفه خود بر مبنای غرفه ارزی بوده و حداک  برگزاری نمایشگاه

از م   یکتب  غابالساعت پس  برگزاری  برگزارکننده تسویه حسا  بایستیستاد  بدیه  ببا  این است د  ینماید،   ر غیر 

 یاعتراض  چگونهیهو پلمپ شده و مشارکت کننده حق    عطیلت  برگزارکننده  صورت غرفه مشارکت کننده توسط

 .شد  نخواهد  نخواهد داشت و هزینه های پرداخت شده عودت داده

 گردد، یدرخواست م   شخدمات پس از فرو   یرفع که جهت م   ی در غرفه مستقل  یات منفصله خارجطع و ق  ارائه کاال •

 .هزینه مربوطه به صورت ارزی محاسبه خواهد شد  است در صورت اقدام، کال   یبدیه  .باشدیممنموع م 
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 ساخت، آماده سازی و آرایش غرفه

نسبت به رعایت موارد زیر اقدام   بایستیخام( می باشند م   نیزم )  زاتیشرکتهایی که متقاضی فضای بدون تجه •

 . نمایند

  ده یستاد برگزاری نمایشگاه رس  دیباید به تای  شودیکه توسط مشارکت کننده اجرا م  ی غرفه های  ی قشه های اجراین •

ارائه تضام   ن نمایند. آخری  دریافت  و مجوز ساخت اخذ مجوز  ین مهلت  م ال  های و  مقررات  طازم  برگزاری بق  ستاد 

های در اخذ مجو  ریاست به ازاء هر روز تأخ  یباشد بدیه  ی م   دو هفته قبل از برگزاری نمایشگاه   ر تا داکثح  ،نمایشگاه 

 . لق خواهد گرفت  عت  مربوطه  به شرکت  ریریال جریمه تأخ  ۲.۰۰۰.۰۰۰مبلغ    الزم

 محق  (ستاد برگزاری نمایشگاه    ی و غرفه آرای  ی) مدیریت طراح  یبخش فنین  بق قوانطااه م گستاد برگزاری نمایش •

طرح را رعایت ننماید،   راتیی که شرکت کننده تغ  ی. در صورتباشدیدر طرح های ارائه شده م   ر ییبه انجام هرگونه تغ

مشارکت کننده اخذ  از  حق دارد نسبت به تخریب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزینه های مربوطه را  برگزاری ستاد

 . نماید

. باشدیدر داخل سالنهای نمایشگاه ممنوع م   ره یجوشکاری، نجاری و غ  ریساخت اسکلت غرفه ها نظ  اتیعمل  هیکل •

نمایشگاه گردند،   نبه صورت آماده جهت مونتاژ و نصب وارد سال  بایستیغرفه ها م   ساخت  زم برای ات الطعو ق

نمودن ساخت و   لعطیع برق و ت طنسبت به ق  تواندیبرگزارکننده م   فوق  است در صورت عدم رعایت موارد  یبدیه

 .ساز اقدام نماید

یک هفته قبل   ینت سنگآال ینغرفه های خودساز )خام( و ورود ماش یبه منظور شروع مونتاژ و برپای نتحویل سال •

 ساعت  ۲۴  غرفه های خودساز  ی مونتاژ و برپای  اتیمهلت اتمام عمل  ن آخری  .خواهد بود  از تاریخ برگزاری نمایشگاه 

 ونیلیم   سهغرفه، مبلغ  ی در برپای دیرکرد و ریاست به ازاء هر ساعت تاخ ی. بدیهمی باشد قبل از برپایی نمایشگاه

 .خواهد گردید  اخذ شرکت مربوطهریال از  

روز قبل از افتتاح نمایشگاه تکمیل و به اتمام رسیده    ۲۲:۰۰آماده سازی، آرایش غرفه ها و چیدن کاال باید تا ساعت   •

باشد و کلیه وسایل اضافی و صندوقهای خالی از محوطه نمایشگاه خارج شده باشد. در غیر این صورت شرکت 

. به ازای هر ساعت دیرکرد مبلغی معادل سه میلیون ریال را به عنوان خسارت پرداخت نمایداست    کننده موظف

بدین منظور، کلیه شرکت کنندگان ملزم به تحویل تضمین قانونی مربوط به این موضوع از طریق خود یا پیمانکار 

باشند. بدیهی است در صورت هرگونه دیرکرد یا خود به ستاد برگزاری همزمان با تایید طرح توسط برگزارکننده می

وارد آوردن خسارت، ستاد برگزاری خسارات وارده را از شرکت مربوطه دریافت خواهد نمود و مشارکت کننده یا 

 پیمانکار وی حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
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 تبلیغات، عکاسی 

خارج از غرفه های اختصاصی مشارکت کننده، پس از هماهنگی و انجام هرگونه تبلیغات در محوطه نمایشگاه و   •

کسب مجوز از برگزار کننده و روابط عمومی ستاد برگزاری نمایشگاه مجاز می باشد. بدیهی است مشارکت کنندگانی 

خت که بدون کسب مجوز نسبت به انجام تبلیغات در محوطه نمایشگاه اقدام نمایند متعهد خواهند بود عالوه بر پردا

هزینه های تبلیغات مطابق تعرفه های ستاد برگزاری نمایشگاه، نسبت به پرداخت جریمه به ستاد برگزاری اقدام 

 نمایند. 

هرگونه عکسبرداری و فیلمبرداری از محوطه نمایشگاه و داخل سالنها پس از کسب مجوز از روابط عمومی ستاد  •

 باشد.برگزاری نمایشگاه مجاز می

 
 

 خروج کاال

خروج کاال از محوطه نمایشگاه در طول مدت برگزاری نمایشگاه ممنوع میباشد. لذا مشارکت کنندگان از آوردن   •

 اقالم غیر ضروری اجتناب نمایند.

در پایان نمایشگاه، مشارکت کننده فقط با پرداخت کلیه صورتحساب های مربوط به دوران برگزاری نظیر جریمه  •

وارده و... و اخذ برگه تسویه حساب نهایی و برگه خروج می تواند کاالی خود را از داخل ریالی، خسارات    - ارزی

سالن محل نمایشگاه و محوطه نمایشگاه خارج نماید. لذا از کلیه شرکت کنندگان تقاضا میشود بمنظور تسهیل و 

 یند. تسریع در خروج از محوطه برای تسویه حساب کامل، قبل از پایان نمایشگاه اقدام نما

روز پایانی نمایشگاه نسبت به بسته بندی، خروج کاالهای سبک و تخلیه   ۱۷:۰۰مشارکت کنندگان باید از ساعت   •

غرفه های اختصاصی خود اقدام نمایند. همچنین مشارکت کنندگان میبایست یک روز بعد از اتمام نمایشگاه نسبت 

برای خروج نیاز به ماشین آالت و جرثقیل و لیفتراك به خروج کاالهای سنگین خود اقدام نمایند. ) کاالهایی که  

به تخلیه غرفه   راساًدارند(. بدیهی است در صورت عدم توجه به این نکته و پس از پایان مهلت مقرر، برگزار کننده  

 اقدام نموده و در خصوص خسارات وارده و یا فقدان کاال هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

اال کلیه مسئولیت ها ) مفقود شدن کاال، خسارات وارده به کاال و تجهیزات نمایشگاهی( در زمان تخلیه و خروج ک  •

 به عهده مشارکت کننده بوده و ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

 
 

 حوادث غیر قابل پیش بینی

نند جنگ، زلزله ، سیل و همه گیری و در صورت بروز هرگونه حادثه ای خارج از اختیار و کنترل برگزار کننده ما •

اپیدمی بیماری و سایر حوادث طبیعی که منجر به عدم برگزاری ، تاخیر یا افزایش دوره برگزاری نمایشگاه شود، 

نماید و شرکت کننده مجاز به اعتراض یا استرداد وجوه برگزار کننده در جهت حفظ منافع مشارکت کننده اقدام می

 . نخواهد بودپرداختی  
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 تاریخ های مهم 
•  

 ثبت نام اولیه 

 دریافت فرم ثبت نام و ارسال

 واریز هزینه 
روز کاری( پس از دریافت پیش ۳ساعت )  ۷۲

 فاکتور

 مدارك تکمیلی 

 ارسال اسامی و عکس غرفه داران 

 فرم حراست  یک ماه قبل از برگزاری رویداد 

میهمان خارجی  ارسال پاسپورت مشارکت کنندگانی که 

 دارند

 مراحل اجرایی 

 اخذ مجوز غرفه سازی 

 دو هفته قبل از برگزاری رویداد 

 اخذ مجوز انشعاب برق 

 سه روز قبل از برگزاری رویداد  تحویل غرفه

 اولین روز برگزاری رویداد  تحویل کارت سینه

 ۱۷:۰۰آخرین روز رویداد بعد از ساعت   جمع آوری غرفه و خروج کاالهای سبک 

 روز بعد از اتمام رویداد  ۹:۰۰ساعت سنگین   یغرفه و خروج کاالها یجمع آور

 

 



 نمایشگاه نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی پارس جنوبی / عسلویه   
 با تمرکز بر حوزه آب و برق

 

 12 

 نکات مهم 

هزینه های ناشی از وارد آوردن خسارت در موقع خروج یا ورود کاال، برپا کردن غرفه، برچیدن غرفه که از سوی  •

 بایست تمام و کمال پرداخت گردد.ستاد برگزاری نمایشگاه گزارش گردد، به عهده شرکت کننده بوده و می  

-مشارکت کنندگان داخلی مجاز به نمایش کاال و محصوالت خارجی یا استفاده از پوستر و نام شرکت خارجی نمی •

اشند. در صورت عدم رعایت این نکته، شرکت کننده ملزم به پرداخت اجاره بها غرفه به صورت ارزی بر اساس ب

بود. در این راستا کلیه متقاضیان حضور در بخش ریالی نمایشگاه می بایست تعرفه شرکت کنندگان خارجی خواهد  

ریالی اقدام نمایند. بدیهی است ستاد برگزاری از   –عالوه بر مدارك ارسالی نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه ارزی  

ارز با هماهنگی    ثبت نام شرکت هایی که نسبت به تکمیل فرم تعهدنامه اقدام ننمایند معذور می باشد. نرخ تسعیر

 بخش مالی ستاد براساس نرخ روز ثبت نام خواهد بود.

فضای نمایشگاهی دراختیار شرکت کننده را   ریالی ستاد برگزاری نمایشگاه   - چنانچه بنا به هردلیلی کمیته ارزی •

 ۲۴تا  ارزی تشخیص دهد مشارکت کننده باید تمامی هزینه ها را تمام و کمال براساس تعرفه های ارزی حداکثر  

ساعت پس از ابالغ کتبی ستاد برگزاری به مشارکت کننده، پرداخت نماید. در صورت جریمه شدن، هزینه ریالی  

 پرداختی ضبط و کلیه هزینه ها می بایست براساس تعرفه های ارزی پرداخت گردد. 

در   • اینکه مسئولیت کامل جانمایی برعهده ستاد برگزاری می باشد عدم قرارگیری  به  جای مناسب دلیل  باتوجه 

 موجهی جهت عدم حضور یا فسخ درخواست نمی باشد. 

چنانچه شرکت کننده تصمیم به فسخ قرارداد و عدم شرکت در نمایشگاه را داشته باشد طبق قوانین و مقررات  •

 اقدام خواهد شد و مشارکت کننده حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

نمایشگاهی کامال دراختیار ستاد برگزاری می باشد و مشارکت کلیه حقوق مربوطه به جانمایی و واگذاری فضاهای   •

 کنندگان حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.

ای که تمایل به داشتن فضای خام برای غرفه سازی دارد می بایست تضامین ساخت غرفه، حسن انجام شرکت کننده •

 پرداخت نمایند.   قوانین و مقرراتکار، تخلیه به موقع را طبق  

معرفی پیمانکار به صورت کتبی و اخذ مجوزهای الزم جهت ساخت غرفه از ستاد برگزاری حداکثر تا دو هفته قبل  •

ریال   ۲.۰۰۰.۰۰۰از شروع برگزاری رویداد می باشد. بدیهی است به ازاء هر روز تأخیر در اخذ مجوزهای الزم مبلغ  

 گرفت جریمه تأخیر به شرکت مربوطه تعلق خواهد  

این شرکت با مطالعه تمامی موارد مندرج در این قوانین و مقررات، ضمن قبول آن متعهد می گردد کلیه قوانین و  •

مقررات مذکور را رعایت و هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات به عهده این شرکت می باشد و 

 .ستاد برگزاری هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد
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