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بخــش هــای 
ــه  ــط ب مرتب
ه یشــگا نما

 بورس و اقتصاد

بورس کاال -
بورس اوراق بهادار -
شرکت های کارگزار بورس -
بانک ها -
شرکت های سرمایه گذار -

 دانشگاه ها

معرفی طرح ها و پروژه های قابل  -
سرمایه گذاری دانشگاه ها

صنایع معدنی
کانه آرایی و فرآوری

تجهیزات خطوط تولید از قبیل: سرند، فیدر، میز، جیگ، انواع سنگ شکن،  -
آسیابها، کوره ها و خشک کن ها  و ...

کانه آرایی: 
فروآلیاژها،  - شیشه،  چینی،  سیمان،  کاشی،  آجر،  سرامیک،  معدنی)  صنایع 

نسوزها و دیرگدازها و ...(
ذوب فلزات) آهن، مس، سرب، روی، آلومینیوم، کرومیت، فرو آلیاژها و ..( -
کارخانجات و واحدهای تولید کننده و یا صادر کننده -
آجر، کاشی، سیمان،   - فلزات، سرامیک،  ورق های  و  معدنی) شمش  صنایع 

چینی، شیشه، فروآلیاژها، نسوزها و دیرگدازها و ...(
مصالح  - گچ،  نمک،  صنعتی،  های  خاک  فلزی،  غیر  کانی  تولیدات  انواع 

ساختمانی، باریت، سولفات ها، کائولن، محصوالت شیمیایی،  رنگ و رزین، 
پودرهای صنعتی و ...

تولیدکنندگان تجهیزات و فرآورده های مرتبط با صنایع سنگ تزیینی و نما -
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و جواهرآالت -

معدن

ماشین آالت و تجهیزات
ماشین آالت و تجهیزات معادن روباز و راهسازی: دامپ تراک، کامیون،  -

بولدوزر، لودر، بیل مکانیکی، گریدر، و ...
تجهیزات بتن: اتومیکسرها، بتونیر، بچینگ پالنت، سازه های بتنی و ... -
تجهیزات تحکیم و پایداری زمین ) معادن روباز و تونل ها(: راک بولت،  -

تزریق بتون و رزین، بتن های سبک
چکش  - راسول،  دریل،  واگن  انواع  حفاری:  تجهیزات  و  آالت  ماشین 

کوهبری، رودهدر، تی بی ام ) تمام مقاطع(، پیکور، چکش هیدرولیکی، 
مته های حفاری و ...

تجهیزات تولید نیرو: کمپرسورها، دیزل ژنراتورها و ... -
تجهیزات آتشبازی و انواع مواد منفجره -
تأسیسات تهویه، فن های ثابت و موضعی، لوله ها و متعلقات و ... -
شرکت های مهندسی و طراحی، مهندسان مشاور، پیمانکاران -
معادن و واحدهای فعال معدنی -

ایمنی، بهداشت و محیط زیست

انواع ماسک، کاله،  - تجهیزات ایمنی: لباس، 
ابزارهای اندازه گیری، چراغ، چکمه، پوتین، 

تجهیزات اندازه گیری مداوم ) اتوماتیک(
تجهیزات و شرکت های پایش محیط زیست -

بخش ویژه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

تولیدکنندگان و عرضه کنندگان داخلی تجهیزات، ابزارآالت  -
و ماشین آالت فرآوری و تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی 

صاحبان پروانه بهره بردای از معادن و تامین کنندگان سنگهای  -
قیمتی و نیمه قیمتی  

تراش  - و  طراحی  شناسی،  گوهر  معتبر   آموزشکده های 
سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی

و  - قیمتی  سنگهای  مورد  در  محتوا  تولیدکنندگان  و  ناشران 
نیمه قیمتی

 اکتشاف

ماشین آالت و تجهیزات -
تجهیزات نقشه برداری و ابزار دقیق و ... -
تجهیزات اکتشافی، ژئوفیزیکی، آب شناسی و آب یابی و ... -
- xrd, xdf تجهیزات آزمایشگاهی: تجزیه شیمیایی
میکروسکوپ ها، توزین، خشک کن، آسیاب ها، سنگ شکن ها  -
آزمایشگاه های سنجش کیفیت مواد -
مهندسان مشاور و پیمانکاران -
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نام کامل شرکت: .............................................................................................................................  نام مدیر عامل: ....................................................................................................................................

زمینه فعالیت:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
آدرس: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تلفن: ................................................................................................. فکس:  ..................................  سایت اینترنتی:  .................................................................................................................................... 
پست الکترونیک: ............................................................................................................................  نام و نام خانوادگی مسئول غرفه :  ...................................................................................................

تلفن: ...............................................................  همراه :  ...........................................................

- به ازای هر 12 متر مربع : غرفه بندی، پیشانی نویسی غرفه، یک عدد پریز، روشنائی، یک میز 
و دو عدد صندلی ، موکت، سطل زباله، پذیرایی ناهار و عصرانه، کارت دعوت، کارت پارکینگ و 

لوح یاد بود.
- یک صفحه آگهی و یک صفحه اطالعات رنگی تمام صفحه در کتاب ویژه نمایشگاه به دو زبان 

فارسی و انگلیسی

ــه 4 ــالک 841، طبق ــارراه ســهروردی، پ ــد از چه ــان شــهید بهشــتی، بع ــران، خیاب آدرس: ته
)expopars( شرکت آرکا همایش پارس

تلفن:9-88548845 )021(          فکس: 88528879 )021(        
www.expopars.com              www.minex.ir
info@expopars.com

شرکت کنندگان مجاز به نصب هیچ گونه تبلیغ، تابلو و نوشته بر روی دیوارهای سالن و خارج 
از محوطه غرفه خود نمی باشند. نمایش یا عرضه کاالهایی که مخالف و معارض با شئونات نظام 
جمهوری اسالمی ایران باشد ممنوع است. مسئولیت حفظ و نگهداری کاال از هنگام ورود تا خروج 
آن از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و باز بودن سالن و بازدید از نمایشگاه بر عهده شرکت 
کنندگان است اما در خارج از ساعات مذکور حفظ و نگهداری کاال بر عهده برگزارکننده می باشد. 
شرکت کنندگان ملزم به جبران نوع خسارت احتمالی ناشی از نمایش عملی کاالها و ماشین آالت 
خود به تشخیص مقامات ذیصالح می باشند. حضور شرکت کنندگان و یا نمایندگان مطلع آنها 
در طول ساعات بازدید از نمایشگاه جهت پاسخگویی به سواالت و مراقبت از اموال الزامی بوده و 

رعایت حجاب اسالمی مسئولین غرفه با شرکت کنندگان می باشد.

شرکت کننده چنانچه خود رأساً اقدام به ساخت غرفه نماید باید نقشه های ساخت غرفه را 30 
روز قبل از گشایش نمایشگاه به برگزار کننده تحویل دهد. همچنین موظف است نسبت به معرفی 
سازنده غرفه خود به برگزار کننده اقدام نماید و بعد از تأیید برگزار کننده و پرداخت چک تضمین 
سالن  و  غرفه  تخلیه  برای  کننده  برگزار  به  ودیعه  عنوان  به  نمایشگاه  در  مشارکت  هزینه   50%
اقدام به ساخت نماید. کلیه عملیات اجرایی چیدن کاال و آرایش و آماده سازی غرفه ها باید 24 
ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد و کلیه وسایل اضافی و صندوق های خالی از محوطه 
نمایشگاهی خارج گردد. شرکت کننده مکلف است خسارت وارده به تجهیزات غرفه و سالن یا 
محوطه نمایشگاه را طبق ارزیابی کارشناسان به برگزار کننده پرداخت نماید. برگزار کننده نظافت 
کلی نمایشگاه را بر عهده خواهد داشت. شرکت کنندگان مسئول نظافت غرفه های خود می باشند 

که همه روزه بایستی قبل از شروع ساعت بازدید انجام گیرد.

شرکت کنندگان مسئول اتفاقات و تصادفات وارده به کارکنان خود و یا شخص ثالث هستند و 
برگزار کننده در این مورد تعهدی ندارد. شرکت کنندگان موظفند هرگونه اشیای قابل اشتعال از 
قبیل جعبه و کارتن های خالی و وسایل بسته بندی را از محل سالن های نمایشگاه خارج و از 
نگهداری آنها در مسیر کابل های برق و پشت پانل ها اکیداً خودداری نمایند. به منظور نگهداری 
این قبیل اجناس از طرف برگزار کننده مکانی در نظر گرفته خواهد شد. در صورت بروز وقایع 
تغییرات  یا  لغو  به  زلزله، سیل، طوفان، آتش سوزی که منجر  : جنگ،  مانند  بینی نشده  پیش 
زمان نمایشگاه شود هیچگونه مسئولیتی متوجه برگزارکننده نبوده و وجوه واریزی پس از کسر 
هزینه های انجام شده مسترد خواهد شد. شرکت کنندگان مسئول حفظ و نگهداری اقالم نمایشی 
لوازم  باشند و ضروری است غرفه ها و کاالهای نمایشی و وسایل و  کاالها و وسایل خود  می 

شخصی کارکنان خودرا در مقابل آتش سوزی و اتفاقات، تصادفات و سایر خطرات بیمه نمایند

جمع آوری و بسته بندی کاالهای مورد نمایش باید یک روز پس از پایان نمایشگاه انجام گیرد. 
چنانچه شرکت کننده نتواند ظرف مدت تعیین شده غرفه را تخلیه نماید برگزارکننده مسئولیتی 
در قبال حفظ و نگهداری کاال و سیستم غرفه بندی نخواهد داشت. در صورت عدم تخلیه و تحویل 
نماید.  اقدام  کاالها  جابجایی  و  غرفه  تخریب  به  نسبت  است  مجاز  کننده  برگزار  غرفه  موقع  به 
بدیهی است هزینه تخریب غرفه و جابجایی کاالها و سایر هزینه هایی که برگزارکننده از این بابت 
متحمل می گردد از شرکت کننده دریافت خواهد کرد. در صورتیکه به علت بروز اختالف از خروج 

کاالی شرکت کنندگان جلوگیری شود به کاالها هزینه انباری تعلق می گیرد. 
در صورتی که شرکت کننده به موقع جهت رفع اختالف تسویه حساب یا خروج کاالها اقدام نکند 
کلیه کاالها پس از یک ماه به نفع برگزارکننده ضبط خواهد شد و در صورتی که ارزش رسمی 
اجناس ضبط شده کمتر از هزینه های مربوط و خسارات وارده باشد برگزار کننده می تواند نسبت 

به دریافت ما به التفاوت آن اقدام نماید.

انصراف شرکت کننده از نمایشگاه تا پیش از 45 روز قبل از افتتاح نمایشگاه با کسر %50 از کل 
مبلغ پرداختی مجاز می باشد. در صورت انصراف در طول 45 روز کمتر از افتتاح نمایشگاه، هیچ 

گونه وجهی به مشارکت کننده مسترد نخواهد شد.

اینجانب .......................................... مدیر عامل/ نماینده تام االختیار شرکت ..........................................
با رویت و اطالع کامل از کلیه شرایط و قوانین قرارداد “ ششمین نمایشگاه ساالنه فرصت های 
و  مقررات  و  قوانین  پذیرش  بدینوسیله ضمن  ایران”،  معدنی  و صنایع  معدن  در  سرمایه گذاری 

شرایط عمومی که تنظیم گردیده، خود را ملزم به اجراء کامل آن می نمایم. 

برگزارکننده:                                                            مشارکت کننده:  
تاریخ:  ....../......../.......13                                                                                         تاریخ:  ......./....../.......13

سمت: ...............................                                                                                         سمت: ...............................
مهر و امضاء                                                                                                          مهر و امضاء

فرم رزرو غرفه نمایشگاه

فرم رزرو غرفه نمایشگاه

هزینه مشارکت

خدمات نمایشگاهی

کاالهای مورد نمایش

انصرافدبیرخانه نمایشگاه

ساخت و آماده سازی نمایشگاه

بیمه و اقدامات ایمنی

تخلیه فضای نمایشگاهی و تحویل سالنها به برگزارکننده

فضای شماره غرفهشرح غرفه
مورد نیاز

مبلغ قابل پرداختبهاء به ازاء متر مربع

غرفه ریالی 
سرپوشیده

2/900/000 ریال

غرفه ریالی 
فضای باز

2/100/000 ریال

مبلغ کل قابل پرداخت ) ریال (
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نقشه نمایشگاه
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اسپانسری
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آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، بعد از چهارراه   سهروردی،
پــالک 148، طبقــه 4 شــرکت آرکا همایــش پــارس
تلفن:9-88548845 )021(          فکس: 88528879 )021(        
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برگزار کننده


