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تشگضاس وٌٌذُ
شطکت سْبهی ًوبیشگبّْبی ثیي الوللی ج.ا.ایطاى
Website: www.iranfair.com
E-mail: Overseas@iranfair.com

ًحَُ هـاسوت
 -1حسالل هتطاغ لبثل ٍاگصاضی غطفِ  15هتط هطثغ.
تثلشُ :دس كَستی وِ هشوض ًوایـگاّی وِ پاٍیَى ج.ا.ایشاى دس آى تشگضاس هی گشدد تِ لحاػ اػتاًذاسد هتشاط داسای همشسات ٍیظُ تاؿذ اجشای همشسات هشتَعِ داسای اٍلَیتت
خَاّذ تَد.

 -2شطکت کٌٌسگبى هٌترت هَظفٌس پس اظ اػالم شطکت سْبهی ًوبیشگبّْبی ثیي الوللی ج.ا.ایطاى هجلغ ّعیٌِ غطفِ ضا ثهِ اظای ّهط هتطهطثهغ
17/500/000ضیبل تب تبضید همطض ثِ شوبضُ حسبة سیجب  2175799001002ثٌبم شطکت سْبهی ًوبیشگبّْبی ثیي الوللی ج.ا.ایطاى ٍاضیهع ٍ ضسهیس
هطثَطِ ضا ثِ هسیطیت اهَض هبلی شطکت سْبهی تحَیل ًوبیٌس.
تثلشُ  :پشداخت ّضیٌِ ّای هـاسوت هَسد اؿاسُ دس تٌذ  2تِ ّيچ عٌَاى تِ كَست چه هذتداس لاتل لثَل ًوی تاؿذ ٍ تایذ تلَست ًمذی تِ حؼاب تعييي ؿذُ ٍاسیض ٍ اكل فيؾ
ٍ یا حَالِ تاًىی تِ هذیشیت اهَس هالی ؿشوت ػْاهی تحَیل گشدد.

تصکط هْن ٍ :جَُ پطزاذتی ثبثت ّعیٌِ ّبی ًوبیشگبّی اظ سَی هشبضکت کٌٌسگبى لبثل ثطگشت ًجَزُ ٍ ثِ ّیچ ٍجِ هستطز ًرَاّس شس.

 -3غطفِ حسالل  24سبػت لجل اظ شطٍع ًوبیشگبُ زض اذتیبض زضذَاست کٌٌسُ لطاض هی گیطز.
 -4تحَیل کبالّب زض غطفِ اًجبم هیشَز ٍ شطکت کٌٌسُ هكلف است ًسجت ثِ چیس هبى غطفِ السام ًوبیس.
 -5شطکت کٌٌسگبى هَظفٌس ًسجت ثِ تعئیي ٍ آضاستي غطفِ ذَز ثِ ًحَ شبیستِ السام ًوبیٌس.
 -7شطکت کٌٌسگبى هَظف ثِ ضػبیت حطین غطفِ ذَز هی ثبشٌس ٍ استفبزُ اظ فضبی ضاّطٍّب یب سبیط غطفِ ّب هوٌَع اسهت ٍ زضطهَضه ّطگًَهِ
ترلف ٍ ایجبز آثبض هبلی  ،هتمبضی پبسرگَ ثَزُ ٍ هَظف ثِ ججطاى ذسبضه ٍاضزُ ذَاّس ثَز.
 -7هسئَلیت حفظ ٍ ًگْساض ی غطفِ ٍ تجْیعاه زاذل آى ثط ػْسُ شطکت کٌٌسُ ثَزُ ٍ زض طَضه ٍاضز ًوهَزى ّهط گًَهِ ذسهبضه ثهِ غطفهِ ٍ
تجْیعاه آى  ،هكلف ثِ پطزاذت ذسبضاه ٍاضزُ هی ثبشس .
 -8شطکت کٌٌسگبى ثِ ّیچ ٍجِ هجبظ ثِ ٍاگصاضی غطفِ ذَز ثِ زیگط افطاز یب جبثجبیی آى ثب سبیط غطفِ ّب ًویثبشٌس.
 -9شطکت کٌٌسگبى هَظفٌس حساکثط تب  24سبػت پس اظ پبیبى ًوبیشگبُ هحل غطفِ ضا ترلیِ ًوبیٌس  .زض طَضه ػسم الهسام ثهِ هَلغ،هسهئَلیت
حفبظت ٍ ثطگشت کبال ٍ ًیع ّط گًَِ ّعیٌِ اػن اظ اًجبضزاضی یب جطیوِ تأذیط ثط ػْسُ شطکتکٌٌسُ ذَاّس ثَز.
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 -10هسئَلیت حفبظت ٍ سالهت کبالّب زض ّط غطفِ زض سبػبه کبض ًوبیشگبُ ثط ػْسُ شطکت کٌٌسُ هی ثبشس .

 -11هسئَلیي غطفِ ثبیس زض توبم طَل هسه کبض ًوبیشگبُ زض هحل غطفِ حضَض زاشتِ ثبشٌس ٍ شطکت کٌٌسگبى ثِ ّیچ ٍجِ هجبظ ثِ تؼطیل ًوَزى
غطفِ زض سبػبه ثبظزیس ًوبیشگبُ ًیستٌس.
تثلشُ :دسكَستی وِ غشفِ داس غشفِ خَد سا صٍدتش اص هَعذ تخليِ ًوایذ هَضَع اص عشیك هذیش پشٍطُ گضاسؽ ٍ تِ عٌَاى یه هَلفِ هٌفی دس ػایش ًوایـگاّْا هٌظَس خَاّذ ؿذ.

حول واال

 -1کلیِ کبالّبی اضسبلی جْت ػطضِ زض ًوبیشگبُ ثِ طَضه هَلت تطذیض هی شًَس ٍ ّعیٌِّبی هتطتجِ آى ثِ ػْسُ شهطکت اسهت ،زض طهَضه
تطذیض لطؼی کبال ،زض ًوبیشگبّْبیی کِ تَام ثب فطٍش هیثبشس ٍ ّوچٌیي دسكَست توایل ؿشوت وٌٌذُ تِ تشخيق لغعی دس وليِ ًوایـگاّْا توتاهی
ّضیٌِ ّای هشتَط تِ تشخيق ٍ ػایش ّضیٌِّا تش عْذُ ؿشوتوٌٌذُ خَاّذ تَد ٍ ٍجِ آى هی تایؼت لثل ٍ یا دس حيي ًوایـگاُ حؼة هَسد تا ّواٌّگی هذیش
غشفِ تِ گوشن ٍ یا ًوایٌذُ اٍ دس وـَس هملذ تؼلين ًوایذ.
ّضیٌِ حول ٍ تشخيق واال تِ هيضاى تعييي ؿذُ (هجاص) تشای ّش ًوایـگاُ تشاػاع همشسات هَضَعِ تش عْذُ ؿشوت ٍ هاتمی عثك تعشفِ همشس تش عْذُ ؿشوت
وٌٌذُ هی تاؿذ  ،ؿشوت وٌٌذگاى هَظف تِ پشداخت ّضیٌِ ّای هشتَعِ لثل اص اسػال واالّا هی تاؿٌذ دس غيش ایٌلَست ایي ؿشوت ّيچگًَِ هؼتوَليتی دس
لثال اسػال واال ٍ اًجام تـشیفات گوشوی د سوـَس ّذف ًخَاّذ داؿت .
تثلشُ  : 1هذیشیت اجشایی هَظف اػت ّضیٌِ ّای حول هاصاد تش تعشفِ ٍ ّوچٌيي تشگـت واالّای ًوًَِ سا (دسكَست دسخَاػت وتثی هتماضی) هحاػتثِ ٍ
لثل اص اسػال تاس اص هتماضی دسیافت ًوایذ.
تثلشُ  : 2تشخيق لغعی واال دس هماكذ ًوایـگاّی هتَلف تِ پشداخت ّضیٌِ ّای تشخيق لغعی ٍ حول داخلی تشاػاع تعشفِ ّای گوشوی وـتَس هملتذ
تَػظ هتماضی تِ هذیش پشٍطُ ٍ یا گوشن وـَس هملذ خَاّذ تَد ٍ دسكَست عذم پشداخت اص ػَی غشفِ داس وِ هٌجش تِ عذم تشخيق واالّتای ٍی گتشدد
هؼوَليتی تش عْذُ ؿشوت ًثَدُ ٍ دسكَست تشٍص خؼاست هتماضی ساػاً پاػخگَ خَاّذ تَد.

 -2زض ًوبیشگبّْبی ثسٍى فطٍش ًمل ٍ اًتمبل ّط گًَِ کبال ثِ ذبضج اظ غطفِ ثبیس ثب اطالع هسیط غطفِ طَضه گیطز ٍ زض طَضه ٍاگصاضی توهبم ٍ یهب
ثرشی ا ظکبال ثِ ثبظزیس کٌٌسگبى یب ثبظضگبًبى  ،ایي اهط ثبیس ثب ًظط هسیط غطفِ ٍ هسئَلیي گوطکی آى کشَض ٍ پس اظ اًجبم هطاحل تطذیض لطؼی ٍ
پطزاذت حمَق ٍ ػَاضع هتؼلمِ طَضه پصیطز .
 -3کبالّبی اضسبلی ثبیس اظ کیفیت ٍ هطغَثیت هطلَة ثطذَضزاض ثبشس ٍ ثستِ ثٌسی ّب هحكن  ،همبٍم ٍ استبًساضز ثَزُ ٍ تشچؼة (روش ًام ٍ
هـخلات ؿشوت  ،ؿواسُ كٌذٍق ًَ ،ع واال ٍ ،صى خالق ٍ ًاخالق  ،وـَس هملذ ً ،ام تشخيق واس دس وـَس ّذف تش سٍی تواهی تؼتِ ّا اللاق گشدد.
تذیْی اػت اًثاسخاسجی (ؿشوت ػْاهی ًوایـگاُ) اص لثَل واالّای فالذ تؼتِ تٌذی اػتاًذاسد ٍ هغلَب ٍ یا واالّای تا هذاسن ًالق هعزٍس خَاّذ تَد.
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 -4کبالّبی اضسبلی ثِ ًوبیشگبُ ًیبظ ثِ هجَظ لبًًَی اظ هجبزی شیطثط حست هَضز زاضز ٍ اضائِ آى اظ سَی شطکت کٌٌسُ العاهیست.
 -5چٌاًچِ تش اػاع همشسات وـَس هحل تشگضاسی ًوایـگاُ  ،وؼة ه جَص ٍ یا گَاّی خاكی الصم تاؿذ  ،اخز آى اص ػَی ؿشوتوٌٌذُ الضاهی اػت  .وؼتة
اعالعات ٍ حلَل ًتيجِ لغعی دس ایي خلَف لثل اص تحَیل تاس تِ اًثاس خاسجی ساػا اص ػَی هـاسوت وٌٌذگاى اص عشیك هثادی ریشتظ دس وـَس هملذ اًجام
خَاّذ ؿذ ٍ ؿشوت اص ایي حيث هؼوَليتی ًذاسد.

 -6اضائِ گَاّی ثْساشت ثِ فبضسی ٍ التیي (اظ هجسا) ثطای هَاز غصایی ،آضایشی ٍ ثْساشتی العاهی است.
 -7اضائِ گَاّی استبًساضز زض ذظَص کبالّبیی کِ ًیبظ ثِ گَاّی استبًساضز زاضز ضطٍضی است.
 -8شطکت کٌٌسُ هَظف است کبالی اضسبلی ذَز ضا تب تبضید همطض ّ .وطاُ ثب لیست ثستِثٌسی ( ٍ )PACKING LISTلیست لیوت تجبضی کهبال
( ) INVOICEهطبثك ًوًَِ پیَست ثِ زٍ ظثبى فبضسی ٍ اًگلیسی ثظَضه زلیك (ثطای ّط طٌسٍق یب کبضتي ثِ تفكیك) ٍ ثط هجٌبی ًطخ طبزضاتی تش

سٍی ػشتشي ؿشوت هتماضی دس ً 3ؼخِ تٌظين ٍ ثِ اًجبض ًوبیشگبّْبی ذبضجی شطکت سْبهی تحَیل ًوبیس.
 -9ػَاضع ًبشی اظ ّطگًَِ اشكبل زض لیوتّبی اضائِ شسُ زض لیست  INVOICEثؼْسُ شطکت کٌٌسُ هیثبشس.
 -10الظم است زض تْیِ ًْ PACKING LIST, INVOICEبیت زلت ثؼول آیس .لصا ثطٍظ ّطگًَِ اشكبل زض لیستْبی ههصکَض ثهِ ػْهسُ شهطکت
کٌٌسُ هیثبشس.
 -11شطکت سْبهی زض لجبل کبالّبیی کِ پس اظ تبضید تؼییي شسُ ثِ اًجبض تحَیل زازُ شَز ّیچگًَِ هسئَلیتی ًرَاّسزاشت.
 -12زضطَضتی کِ کبالّبی اضسبلی فبلس شطایط استبًساضز تؼییي شسُ اظ سَی شطکت (اظ ًظط ٍظى  ،حجن  ،اثؼبز ًَ ،ع ٍ جٌس کبال) ثبشس حوهل آى
ثط ػْسُ شطکت کٌٌسُ هی ثبشس.
 -13زض طَض تی کِ شطکت کٌٌسُ کسطی زض کبالی اضسبلی ذَز هشبّسُ ًوبیس هَظف است هَاضز هطثَطِ ضا کتجبً ثب شکط هَضز ثِ هسیط غطفِ هٌؼكس
ًوبیس.
 -14شطکت کٌٌسُ ثبیس کبالّبی ذَز ضا ًعز یكی اظ شطکتْبی ثیوِ (ثب اضظش ٍالؼی ) ،ثیوِ کبهل ًوَزُ تب زض طَضه ثطٍظ حَازث احتوهبلی ،ججهطاى
ذسبضه گطزز.
 -15هسئَلیت اظْبض ٍ حول اًَاع فطش ٍ گلین زستجبفت ثِ ػْسُ شطکت کٌٌسگبى هی ثبشس .
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واالّای تشگـتی
 -1شطکت کٌٌسگبى هَظفٌس زض طَضه ثطگشت کبال لیست کبالّبی ثطگشتی ضا (ّوچَى ضفت کبال) لجالً زض ً2سرِ ثِ ظثبى اًگلیسی ٍ فبضسی تْیِ
ٍ ثِ هسیط ًوبیشگبُ تحَیل ًوبیٌس.
 -2ؿشوت ػْاهی دس لثال تشگـت واالّایی وِ تشای فشٍؽ تِ ًوایـگاّْا اسػال هی گشدد تعْذی ًذاسد ٍ دس كَست ًياص  ،هتماضی ساػا هثادست تِ اًجام آى
خَاّذ ًوَد.

 -3اػالم کتجی ثِ طبحجبى کبال هجٌی ثط ضسیسى کبالّب ٍ هطاجؼِ جْت تحَیل آًْب حساکثط طی هسه زُ ضٍظ اظ تبضید طسٍضًبهِ اظ سهَی ههسیطیت
اهَض اجطایی هجٌی ثط ضسیسى کبالّبی ثطگشتی طَضه ذَاّس گطفت ٍ تحَیل کبال پس اظ تسَیِ حسبة هبلی اًجبم ذَاّس شس.
 -4زض طَضه هطاجؼِ طبحجبى کبال پس اظ هسه هصکَض ّعیٌِ ّبی اًجبض زاضی طجك هٌسضجبه ثٌس  3هظَثِ شوبضُ  175آشضهبُ سبل ّ 1386یأه
هحتطم هسیطُ هحبسجِ ٍ اذص ذَاّس شس.
 -5زض طَضه ػسم هطاجؼِ طی هسه  60ضٍظ اظ تبضید اٍلیي ًبهِ ثِ طبحجبى کبال (ثب تَجِ ثِ ّعیٌِّبی اًجبضزاضی) پس اظ تبییس هسیط ػبهل هحتطم ٍ
یب ّیأه هحتطم هسیطُ کبالّب ثٌفغ شطکت ضجط ٍ ًسجت ثِ چگًَگی آى السام گطزز.
تثلشُ  : 1و االّائيىِ تاسیخ هلشف داؿتِ ٍ دس كَست هٌمضی ؿذى تاسیخ هلشف ،واالّا عی كَستجلؼِای تَػظ وويتِ ریشتظ هعتذٍم ٍ دس كتَست ٍجتَد
ّضیٌِ ،پشداخت هثالغ هشتَعِ تعْذُ كاحثاى واال خَاّذ تَد.

خذهات
 -1شطکت کٌٌسگبى هٌترت هی تَاًٌس اظ ذسهبه اهَض هسبفطتْبی شطکت سْبهی ًوبیشگبّْب جْت تْیِ ضٍازیسّ ،تل ٍ ثلیط َّاپیوهب اسهتفبزُ
ًوبیٌس کِ زض ایي طَضه الظم است ضوي زضذَاست کتجی ٍ اػالم هَاضز هَضز ًیبظ زض لیست افطاز اػعاههی ضا تهب تهبضید همهطض ثهِ ههسیط پهطٍغُ
ًوبیشگبُ هؼطفی ٍ تظَیط گصضًبهِ آًبى ًیع تحَیل گطزز .تب جْت اضائِ ثِ سفبضه کشَض ّسف ٍتؼییي ٍلهت هظهبحجِ ثهب هتمبضهی الهساهبه الظم
طَضه پصیطز .ثسیْی است پطزاذت ّعیٌِ ّبی هطثَطِ ثط ػْسُ شطکت کٌٌسگبى هی ثبشس.
تثلشُ  :غشفِ داساًی وِ هایل تِ تْشُ هٌذی اص خذهات اهَس هؼافشتْای ؿشوت هی تاؿٌذ هَظفٌذ ّضیٌِ اخز سٍادیذ ٍ تيوِ ًاهِ هؼافشتی ّش ًفش سا تِ حَصُ
هذیشیت سٍاتظ عوَهی ٍ اهَس تيي الولل پشداخت ًوَدُ ٍ ّوشاُ فشهْای هشتَعِ تحَیل ًوایٌذ .
پغ اص اًمضای هْلت همشس ٍ ًيض دس كَستی وِ فشد هتماضی سٍادیذ اص اًجام ػفش هٌلشف گشدد ٍ یا ػفاست خاًِ وـَس هحل تشگضاسی ًوایـگاُ تِ ّش دليل اص
اعغای سٍادیذ اهتٌا ع ٍسصد ؿشوت ّيچگًَِ هؼوَليتی سا تش عْذُ ًذاؿتِ ٍ ّضیٌِ ّای پشداخت ؿذُ تِ ّيچ ٍجِ هؼتشد ًخَاّذ ؿذ.

ًشبًی :تْطاى ،ثعضگطاُ شْیس چوطاى ،طٌسٍق پستی19395 -1491 :
www.iranfair.com

فبکس 22662672-3 :
تلفي21919 :
office@iranfair.com

اعالعات ٍ همشسات عوَهی
هـاسوت دس ًوایـگاّْای خاسجی
شطکت سْبهی ًوبیشگبّْبی ثیي الوللی

شوبضُ سٌس :
تبضید :
شوبضُ :
پیَست:

جوَْضی اسالهی ایطاى

 -2هشرظبه شطکت کٌٌسگبى هٌترت شبهل (ػٌَاى هَسسِ یب شطکت ً ،شبًی ٍ ضشتِ فؼبلیت ثب ًَع تَلیساه زض کتبة ضسوی ًوبیشگبُ زضج هی
شَز ،لصا شطکت کٌٌسگبى هَظفٌس هشرظبه کبهل هَسسِ یب ٍاحس هتجَػِ ذَز ضا طجك فطم شوبضُ  2تكویل ٍ زض هْلت تؼییي شسُ ثِ هسیطیت
ًوبیشگبُ تسلین ًوبیٌس .ثسیْی است پس اظ اًمضبء هْلت همطض شطکت سْبهی تؼْسی جْت زضج هشرظبه زض کتبة ضسوی ًوبیشهگبُ ًرَاّهس
زاشت.
 -3چَى هطبلت ػیٌب ثِ شكل هٌسضج زض فطم زضذَا ست زض کبتبلَگ زضج هی شَز ّطگًَِ ًمض یب اشتجبّی کِ زض زضج هشرظبه کبال یهب شهطکت
ضخ زّس هسئَلیت آى ثِ ػْسُ هشبضکت کٌٌسُ هی ثبشس.
 -4تَطیِ هی گطزز جْت اضظیبثی ٍ چگًَگی ثبظاض ثب هطاجؼِ ثِ ٍاحس ثبظاضیبثی شطکت ًسجت ثِ زضیبفت اطالػبه الظم السام فطهبیٌس .ثسیْی اسهت
هسٍَلیت اضظیبثی ثبظاض ثِ ػْسُ شطکت کٌٌسُ هیثبشس.
 -5آشٌبئی ثِ اهَض ثبظضگبًی ثیي الوللی ٍ ّوچٌیي آشٌبئی ثِ ظثبى اًگلیسی ٍ یب ظثبى ضسوی کشَض هَضز ًظط ثطای غطفِزاضاى العاهیست.
 -6زاضا ثَزى کبتبلَگ یب ثطٍشَض ٍ کبضه ٍیعیت هٌبست ثِ ظثبى اًگلیسی جْت هؼطفی فؼبلیتْبٍ کبالّبی ًوبیشی العاهیاست.

تزوشات هْن
 -1دس كَستيىِ تعذاد هتماضياى ًوایـگاُ تيؾ اص ظشفيت پزیشؽ آى تاؿذ ایجاب هی ًوایذ اٍلَیت صهاًی دس اسػال هذاسن تِ عٌَاى یىی اص عَاهل هتَرش
دس پزیشؽ ٍاجذیي ؿشایظ دس ًظش گشفتِ ؿَد .لزا همتضی اػت هتماضياى حتوا" تِ هْلتّای تعييي ؿذُ دلت ًظش وافی داؿتِ تاؿٌذ .تذیْی اػتت پتغ اص
تىويل غشفِّای هَجَد ٍ اًمضای هْلت همشس ؿشوت اص پزیشؽ ٍ رثت ًام هتماضياى هعزٍس خَاّذ تَد.

 -2شطکت زض اًتربة شطکت کٌٌسگبى اذتیبض تبم زاضز.
 -3فؼبلیتْب ٍ الساهبه ًوبیٌسگبى اػعاهی شطکت کٌٌسُ زض ًوبیشگبُ ثبیس تحت ًظبضه ٍ هَضز تبئیس هسیطیت غطفِ ثبشس ٍ زض ایي هَضز هسیط غطفِ
ثؼٌَاى ًوبیٌسُ زٍلت جوَْضی اسالهی ایطاى اذتیبض تبم زاضز.
 -4ضػبیت ضَاثط ٍ شؼبئط اسالهی اظ سَی شطکت کٌٌسگبى العاهی هی ثبشس.
 -5زض طَضه توبیل ثِ هشبضکت کلیِ فطهْبی هطثَطِ هیثبیست تكویل ٍ حساکثط تب هْلت همطض ثِ هسیطیت ًوبیشگبُ تحَیل گطزز.
 -6استفبزُ اظ افطاز هحلی زض غطفِ ثبیس ثب ّوبٌّگی هسیط ًوبیشگبُ ثبشس.
 -7حضَض شطکت کٌٌسگبى  48سبػت لجل اظ افتتبح زض هحل ًوبیشگبُ ضطٍضی هیثبشس.
 -8زض طَضه ًیبظ ثِ اطالػبه تكویلی همتضی است ثب هسیطیت ًوبیشگبُ هطثَطِ ثِ شوبضُ تلفٌْبی 61116216– 66226622توبس حبطل فطهبئیس.

ًشبًی :تْطاى ،ثعضگطاُ شْیس چوطاى ،طٌسٍق پستی19395 -1491 :
www.iranfair.com

فبکس 22662672-3 :
تلفي21919 :
office@iranfair.com

اعالعات ٍ همشسات عوَهی

شوبضُ سٌس :

هـاسوت دس ًوایـگاّْای خاسجی
شطکت سْبهی ًوبیشگبّْبی ثیي الوللی

تبضید :
شوبضُ :
پیَست:

جوَْضی اسالهی ایطاى

"تعْذ ًاهِ "

اهضتتاا ایتتي فتتشم تتتِ هٌضلتتِ اعتتالع اص وليتتِ هفتتاد اعالعتتات ٍ همتتشسات ًوایـتتگاُ ٍ لثتتَل توتتاهی ؿتتشایظ هـتتاسوت اص
ػَی ؿشوت وٌٌذُ هيثاؿذ ٍ دس كَست عذم سعایت ّش یه اص هفاد آى حك ّشگًَِ پيگشد لاًًَی تشای ؿشوت ػْاهی ًوایـگاّْای تيي الوللتی
جوَْسی اػالهی ایشاى هحفَػ خَاّذ تَد.
ایٌجاًة  ........................هذیشعاهل ً /وایٌذُ تام االختياس ؿشوت  ....................... .................وليِ هتَاسد هٌتذسج دس فتشم
اعالعات ٍ همشسات ًوایـگاُ  ..........................................................سا هغالعِ ًوَدُ ٍ خَ د ساهتعْذ تِ اًجام آًْا هیداًن.
هْش ٍ اهضا




هٌظَس اص ؿشوت دس هفاد ایي دػتَسالعول  ،ؿشوت ػْاهی ًوایـگاّْای تيي الوللی ج.ا.ایشاى هی تاؿذ.
هٌظَس اص هذیش غشفِ دس هفاد ایي دػتَسالعول هذیش غشفِ ج.ا.ایشاى هی تاؿذ.

ًشبًی :تْطاى ،ثعضگطاُ شْیس چوطاى ،طٌسٍق پستی19395 -1491 :
www.iranfair.com

فبکس 22662672-3 :
تلفي21919 :
office@iranfair.com

فرم مشارکت در بیست ي پىجمیه ومایشگاٌ بیه المللی

شوبرُ سٌذ FE-FR-125-01 :
تبریخ :

پريد اکسپً مسکً
PRODEXPO2018
(  61لغایت  02بُمه )6931

شزکت سْبهی ًوبیشگبّْبی ثیي الوللی

شوبرُ :
پیَست:

جوَْری اسالهی ایزاى

نام شرکت:
فارسی ------------------------------------ :
ENGLISH:-----------------------------------------------------دٍرًگبر:

تلفي :
ٍة سبیت :
پست الکتزًٍیک :
ًشبًی :

سهیٌِ فعبلیت :

شرکت سُامی

تَلیذی – صٌعتی

تَلیذی – صٌفی 

ًَع هبلکیت:

خصَصی 

دٍلتی

ًَع شزکت :

ثب هسئَلیت هحذٍد





خذهبتی -تجبری 

اتحبدیِ 
سْبهی خبص 

تعبًٍی

سْبهی عبم



تضبهٌی

ومایشگاَُای
ایٌجبًت

بیه المللی

هذیزعبهلً/وبیٌذُ تبم االختیبر
شوبرُ ثجت

تبریخ تبسیس
شوبرُ کبرت ثبسرگبًی

جمًُری اسالمی
ایران

کلیِ هَارد هٌذرج در آییي ًبهِ شزکت در ًوبیشگبّْبی خبرج اس کشَر را دقیقب هطبلعِ ًوَدُ ٍ هتعْذ ثِ رعبیت
آًْب هی ثبشن.
ضویوِ هی ثبشذ.

چک/فیش ثِ هجلغ

مُر ي امضاء
__________________________________________________________________
غزفِ در سبلي سزپَشیذُ ٍ هجْش ثِ ٍسبیل پیش سبختِ ّز هتز هزثع  17,500,000ریبل ( ثب احتسبة تخفیفبت ٍیضُ ًوبیشگبّی )
(حذاقل هتزاص  15هتزهزثع) شبهل :

پبًل اطزاف  ،هَکت  1 ،عذد هیش  2 ،عذد صٌذلی  ،رٍشٌبیی در حذ استبًذارد ًوبیشگبّی ٍ سزدرة ًَیسی غزفِ
فضبی غزفِ

هتزاص هَردًیبس (هتزهزثع)

هجلغ کل (ریبل)

سزپَشیذُ ثب تجْیشات ٍ ٍسبیل پیش سبختِ
فضبی ثبس
جوع کل

مُر ي امضاء

ًشبًی :تْزاى ،ثشرگزاُ شْیذ چوزاى ،صٌذٍق پستی14345 -1441 :
www.iranfair.com

فبکس 22662672-3 :
تلفي21414 :
office@iranfair.com

درخًاست درج اطالعات در کتاب بیست ي پىجمیه
ومایشگاٌ بیه المللی پريد اکسپً مسکً
PRODEXPO2018
(  61لغایت  02بُمه )6931

شزکت سْبهی ًوبیشگبّْبی ثیي الوللی
جوَْری اسالهی ایزاى

شوبرُ سٌذ FE-FR-13-01 :
تبریخ :
شوبرُ :
پیَست:

(  63لغایت  02اردیبُشت )6931
Name of the Company:

نام شرکت :
فارسی

اوگلیسی

تًلیذات یا خذمات :

Field of Activities:

Managing Director:

شرکت سُامی
ومایشگاَُای
بیه المللی
جمًُری اسالمی
ایران

کاالَای ومایشی:
ردیف

Type of the Exhibits:
فارسی

اوگلیسی

1
2
3

نشانی :

Address:
COUNTRY:

کشًر:

CITY:

شُر:

STREET:

خیابان:
کًچٍ:

LANE:

پالک:

NO:
P.O.BOX:

صىذيق پستی:

ZIP CODE:

کذ پستی:
تلفه:

TEL:

ومابر:

FAX:

پست الکتريویک:

E-mail:
Website:

سایت ایىتروتی:

مهر و امضاء
ًشبًی :تْزاى ،ثشرگزاُ شْیذ چوزاى ،صٌذٍق پستی14345 -1441 :
www.iranfair.com

فبکس 22662672-3 :
تلفي21414 :
office@iranfair.com

مشخصات افراد اعزامی بٍ بیست ي پىجمیه ومایشگاٌ

شوبرُ سٌذ FE-FR-127-01 :
تبریخ :

بیه المللی پريد اکسپً مسکً
PRODEXPO2018
(  61لغایت  02بُمه )6931

شزکت سْبهی ًوبیشگبّْبی ثیي الوللی
جوَْری اسالهی ایزاى

شوبرُ :
پیَست:

وام شرکت:
تلفه:

ديروگار:
- NAME :

ـ ًبم :

- FAMILY :

ــ ًبم خبًَادگی :

- FATHER NAME:

شرکت سُامی

ً -بم پذر:

ومایشگاَُای

ً -بم هبدر :

- Mother NAME:

بیه المللی

ً -بم ّوسز :

- Spouse NAME:

جمًُری اسالمی

 -تبریخ تَلذ:

-DATE OF BIRTH:

ایران

- TYPE OF PASSPORT :

ــ ًَع گذرًبهِ :

- PASSPORT NO :

ــ شوبرُ گذرًبهِ :
ــ تبریخ صذٍر ٍ هحل صذٍر :
ــ تبریخ اًقضبء :
ــ سوت در شزکت :

IN :

- ISSUED ON :
- VALID UNTIL :

- POSITION IN THE CO.:

مهر و امضاء

ًشبًی :تْزاى ،ثشرگزاُ شْیذ چوزاى ،صٌذٍق پستی14345 -1441 :
www.iranfair.com

فبکس 22662672-3 :
تلفي21414 :
office@iranfair.com

