
 

 

   
 
   

 
 

 
   IRAN PROJECT ایران پروژه نمایشگاه تخصصی ندومیبرگزاری 

     آذربایجانایران و  همایش تجاری و
 SEP 2016 21-19  - 3121 ماه شهریور 92-13باکو 

 با سالم و عرض ادب 

های مشترک، بخشیدن به سطح همکاریتوسعه و شتاب جهتجمهوری اسالمي ایران و جمهوری آذربایجان ، رساندبه استحضار مي احتراماً       

  –های همه جانبه تهران سند همکاری 11امضای و بعمل آمده  و توافقات مذاکرات پیرو .یازده موافقتنامه و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند

 آذربایجانـ  ایرانجانبه  های همهبر گسترش همکاری کهتهران در  (29 اسفند) آذربایجانجمهور ایران و  روسای محترمدیدار دو جانبه در  باکو 

 توریسم درماني،صنعت غذا،همکاری در زمینه  درخصوصموافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمي ایران و دولت جمهوری آذربایجان ه و دنموتاکید 

های دو کشور، همکاری بین آهنفروش برق، اتصال راه دامپزشکي و بهداشت دام،امور گمرکي،  گردشگری، حمل و نقل، صنعت ریلي، داری،بانک 

ي، و پتروشیم های نفت و گازپروژه و محصوالت پزشکي، معاونت ریاست جمهوری اسالمي ایران و جمهوری آذربایجان، بهداشت و علوم پزشکي

 .رسیدرتبه دو کشور به امضاء از سوی مقامات عالي خدمات فني و مهندسي و صنعت ساختمان

فارت س همکاریهماهنگي و با کسب مجوز از سازمان محترم توسعه تجارت ایران و المللي پارس پگاه تجارت در نظر دارد شرکت بیناکنون        

از تخصصي نفت و گنمایشگاه  ندومی ،در ایران آذربایجانمساعدت سفارت محترم  ،آذربایجان سازمان توسعه تجارت باکو،محترم ج.ا. ایران در 

بیزینس  هبهمرا ایران پروژهنمایشگاه تخصصي دومینبا عنوان  و پتروشیمي، ساختمان و انرژی، آب و برق و خدمات فني و مهندسي ج. ا. ایران

، یساختمان، صنعت برق و آب، صنعت غذا، صنعت خودرو، بانکداری، صنعت کشاورز وپتروشیمي  نفت، گاز،با محوریت آذربایجان و  ایران فروم

عه و افزایش حجم صادرات غیر نفتي کشور و را با هدف توس، گردشگری، توریسم درماني و صنعت بیمه تجهیزات پزشکي، حمل و نقلدارویي و 

ل ی دولتي و خصوصي متشکهامشارکت بخش با آذربایجانبازرگانان ایران و مابین تجار و برقراری امکان مراودات و مبادالت تجاری في منظوربه

 يمترمربع درمـحـل نمایشگاه 1011 ها، موسسات، تولیدکنندگان و صادرکنندگان، تجار و بازرگانان ایران در مساحتي بالغ برها، شرکتاز سازمان

 نماید.برگزار  باکوبین المللي 

شگاه  ادر         شمند که با حمایت ین نمای سعه تجارت ایران    دریغهای بيارز سفارت محترم  سازمان محترم تو سالمي ایران در  ،   ،  باکوجمهوری ا

رگزار ب آذربایجانبازرگانان و اتحادیه صــاحبان صــنایع و تجار و  آذربایجان اتاق محترم بازرگاني و صــنعت ، زن محترم بازرگاني ایران در باکورای

سط طرف  مي سب از   آذریگردد تو سبت به دعوت از  آذربایجانهای های تلویزیوني، رادیو و درج در روزنامهکانالبا تبلیغات منا ان  تجار و بازرگان ن

 جهت بازدید از نمایشگاه اقدام خواهد گردید.باکو موضوع نمایشگاه و عموم مردم  ، موسسات مرتبط باها، شرکتآذری

و آذربایجان حضور مقامات بلندپایه   با باکو -های همه جانبه تهرانسند همکاری  11 یوافقات بعمل آمده با امضا گیری از تبهره در نظر است با        

عرفي حوزه نمایشگاه با م گفتگو پیرامون موضوعات   ن و پژوهشگران و عالقمندان نسبت به مذاکره و  دانشمندان و محققی  ،کنندگان ایرانيمشارکت 

 اقدام گردد.  آذریهای بازاریابي و عقد قرارداد با طرف حصول نتایج نهایيهای خود و فعالیت و کاال

 های فني و مهندسي های مهندسي ، پروژه تجهیزات صنعت نفت و گاز، سازه   -صنعت ساختمان   های کاالهای قابل صدور ایراني در بخش کلیه       

 -سازی، آسفالت   های راهسازی، پل خدمات فني و مهندسي در زمینه  –مربوطهو توسعه شهری و ساخت و سازها و صدور خدمات فني و مهندسي        

رنگ و  -ر، گچ ، سیمان، آجمصالح ساختمانيمحصوالت صنعتي، پتروشیمي،  ، المللي، فورواردرلجستیک، حمل و نقل بین  -های نفت و گاز انتقال لوله

شتي  سرویس  –رزین  شه    –سنگ   –های بهدا ستم  ل آب و فاضالب ها جهت انتقالوله  –درب و پنجره  –شی سی شاورزی ، باالبرها،   ،های آبیاری و ک

قابل   ...و ماني، برق و تجهیزات مرتبط با آنآالت ساخت ماشین  ، ماشین االت و تجهیزات کشاورزی  دارویي و تجهیزات پزشکي، توریسم سالمت،    

                    باشند.عرضه مي

                                

 امور نمایشگاهی  شرکت پارس پگاه تجارت                                                                                                                                                        

                                                         

بیشتر لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: جهت کسب اطالعات  

02227718فاکس:                                           932داخلی -99820023  

 کارشناس نمایشگاه: خانم فتحی 

5511/51  



 

 

 

 

 

 

 
   IRAN PROJECT ایران پروژه نمایشگاه تخصصی دومینبرگزاری 

     همایش تجاری ایران و آذربایجان و
 SEP 2016 21-19  - 3121 شهریور ماه 92-13باکو 

 شرایط مشارکت: 

اخذ ارز، معادل ریالی آن دریافت میدالر هزینه ثبت نام غرفه که با توجه به نرخ روز  178دالر  باضافه  921الف(هزینه غرفه با تجهیزات استاندارد نمایشگاهی: قیمت هر مترمربع 

 دالر( 191مترمربع هر مترمربع  39گردد. ) جهت غرفه 

. گردددالر هزینه ثبت نام غرفه که با توجه به نرخ روز اخذ ارز، معادل ریالی آن دریافت می 178دالر  باضافه  121تجهیزات ویژه نمایشگاهی: قیمت هر متر مربع  باغرفه ساخت هزینه 

 دالر( 991مترمربع هر مترمربع  39غرفه ) جهت 

باشد . لذا از مشارکت کنندگان محترم پذیر مینام، میزان متراژ غرفه و واریز وجه امکانب(بسیار مهم: واگذاری غرفه ها با اولویت رعایت زمانبندی در ارائه فرم درخواست ثبت

 شود نسبت به موارد بند ب  توجه ویژه نمایند.ردند ، دعوت میبر باز برخوردار گ 9یا  1، 9های عالقمند که مایلند از غرفه

 روز        1د ( مدت نمایشگاه :                                                    مترمربع                      39ج( حداقل متراژ غرفه استاندارد : 

پالن نمایشگاه به صورت آنالین در سایت پارس پگاه تجارت انجام می پذیرد. خواهشمند است جهت ثبت نام به آدرس  غرفه بر روی   و جانمایی( پر کردن فرم مشارکت جهت ثبت نام ه

  ثبت نام خود را انجام دهید.  ومراجعه کرده www.parspegahtejarat.com اینترنتی 

 :شرایط و مقررات 

الحساب بابت هزینه حمل و نقل رفت و برگشت ریال بطور علي 111/111/0مبلغ : الحساب شاملهزینه حمل و نقل و ترخیص موقت کاال جمعا مبلغ ده میلیون ریال علی-3 

ای ههای نهایي حمل و ارسال نمونههزینهگردد و الحساب بابت هزینه گمرک موقت کاالها )جمعا حدود یک میلیون تومان( دریافت ميدالر بصورت علي 101کاالها و مبلغ 

  .توضیح:  نمایشگاه جنبه بازاریابی دارد       شود .کاالی نمایشگاهي و انجام امور گمرکي پس از  رویت نمونه کاالها در انبار محاسبه مي

 شهریور 38لغایت  مرداد 18گاهی از تاریخ های نمایشو نمونه شهریور 38الیمرداد 18تحویل پاسپورت  38/87/21 واریزوجهنام و خرین مهلت ارسال فرم مشارکت، ثبتآ-9

 باشد.می

ارسال بار تجاری )بصورت کانتینری( با توافق  باشد وریال مي111/50به صورت زمیني در هنگام حمل رفت کاال به ازای هرکیلوگرم )مبدا تهران(  های نمایشگاهيارسال بار نمونه -1

رم هشمند است نسبت به پر نمودن فهیچگونه نمونه کاالیي در هنگام رفت و برگشت کاالها به محل نمایشگاه ندارند، خواکنندگان محترمي که مشارکتطرفین انجام خواهد شد. از 

 .دو ارسال آن به شرکت اقدام فرماین مربوطه

  پذیر خواهد بود.از شرکت کننده امکان 3در بندهای آن هزینه توسط مجری و با اخذ آذربایجانترخیص موقت کاال در  رفت و برگشت العملانجام عملیات گمرکي موقت و حق -9

 د. گرددریافت مي آذربایجان ه در هنگام ترخیص موقت کاال درپرداخت الباقي سود و حقوق و عوارض گمرکي موقت کاال و حق العمل ترخیص آن، مالیات، هزینه انبارداری و غیر -1

 (موقع کاالهاپرداخت به موقع هزینه مشارکت )ویزا، هتل، هواپیما و هزینه  امور گمرکي موقت و حمل و نقل و بیمه کاال در رفت و برگشت و تحویل به -7

 حق استفاده از فضای داخل غرفه را خواهند داشت .مشارکت کنندگان مجاز به واگذاری و تعویض غرفه نبوده و فقط  -2

 کننده استخدام مترجم تمام وقت در طول ساعات برگزاری نمایشگاه با هزینه مشارکت -0

و بقیه ماره غرفه ، ششماره بسته ،بندی محکم و مناسب حمل زمیني برخوردار بوده و نام شرکتکاالها و اجناس صادراتي بایستي از کیفیت مطلوب صادراتي، بسته -2

 موارد  مندرج در این برگه ارسالي از سوی شرکت، به انگلیسي و فارسي روی آن نوشته شود و بر روی هر دو طرف بسته نصب شوند.

و در موعد مقرر  الزم اخذهای فاکتور فروش به انگلیسي و فارسي طبق فرم شرکت تکمیل گردیده و درصورت نیاز گواهيبندی، از قبیل: لیست بسته کلیه اسناد -38

 نسخه تهیه شود( 5بندی و فاکتور فروش در تحویل گردد.)گواهي بهداشت و مجوز استاندارد صادرات کاال و لیست بسته

 یا انگلیسي سينماینده مسلط به امور بازرگاني و صادراتي با مسئولیت شخصي در شرکت، همراه با بروشور یا کاتالوگ با کیفیت مناسب به زبان رو معرفي -33

 ولیتی دراین خصوص ندارد ده بوده و مجری مسئمسئولیت ترخیص کاال ، انبارداری و .... آن دسته از شرکت هایی که راسا خود اقدام به حمل کاالهای خود می نمایند  به عهده مشارکت کنن -39

ت کننده ننده و با هزینه مشارکهای ویژه توسط برگزارکشرکت پارس پگاه تجارت با قیمتی چارتر اختصاصی تهیه بلیط هواپیمانفر برای هر غرفه (، رزرو هتل و  9تسهیالت اخذ ویزا )اعزام حداکثر  -31

 امکان پذیرخواهد بود.

روز کاری  39هزینه غرفه ، هزینه  دعوتنامه، یک شب کنسلی هتل )  ،و از مبالغ دریافتی مسئولیتی نداردهیچگونه  آذربایجان در خصوص تاخیر و یا عدم صدور روادید از سوی سفارت این شرکت -39

 باشد.قبل از حرکت (، جریمه کنسلی بلیط )مبلغ بلیط چارترغیر قابل استرداد می باشد( و هزینه ترانسفر و تهیه البوم تجاری غیرقابل عودت می 

برای متقاضی منوط به احراز کلیه شرایط بوده و مجری در صدور ویزا و یا رد آن هیچگونه دخالتی ندارد.)بررسی صدور ویزا از سوی سفارت آذربایجان مقررات صدور ویزا از طرف سفارت کشور -31

 یسر می باشد(فقط با مساعدت سازمان توسعه تجارت ایران و اخذ یادداشت اداره کنسولی وزارت امور خارجه مآذربایجان 

 محل مهر و امضاء مشارکت کننده                                                                               رکت هزینه دریافتی مسترد نخواهد گردید.                درصورت انصراف از مشا  -37

http://www.parspegahtejarat.com/
http://www.parspegahtejarat.com/


 

 

                                       

 

 
 

  

 :جهت مشارکت کنندگان خدمات

  روزانه نمایشگاهي و و بالعکس،ترانسفرهای فرودگاهي باکو -پرواز تهران–الف 

         + صبحانه            )یک نفر در یک اتاق دو تخته بطور مشترک( اتاق دابل در جهت یک نفررزرو  هتل  - ب
 اخذ ویزا    -و              آذربایجانعوارض ورود به  -هعوارض  خروج از ایران         –د      راهنما و تور لیدر -ج

 وعده غذا در طول سفر 5و پذیرایي  به همراه تور لیدر باکونقاط دیدني شهر  و مراکز تجاریترانسفر بازدید از  -ز

 

  ریال  888/888/33+  3388دالر با پرواز اختصاصی چارتر   + (دابلاتاق )دو تخته بطور مشترکیک اتاق  در هزینه برای یک نفرجمع کل 

 دالر( به هزینه فوق افزوده می گردد. 118دالر )جمعا  28درصورت درخواست اتاق سینگل جهت یک شب 

  

ب(  یک شب بابت کنسلي هتل  روز کاری قبل از پرواز  الف( 11 تا هیاتاز زمان شروع فعالیت اعزام ، نصراف کتبي شرکت کننده از مشارکتدر صورت ا: 3تبصره 

وجوه  روز کاری 11را به مجری مي پردازد، زمان کمتر از  و هزینه البوم هیات بابت کنسلي ویزا ، ترانسفر % 111) به جز بلیط های چارتر(      ج( کنسلي بلیط هواپیمایي 

  .(انین خطوط هواپیمایي مشخص مي شودطبق قو یط هواپیما که پس از کسر جریمه،لغ تهیه بل. ) بجز مبدریافتي مسترد نخواهد گردید

برای متقاضي منوط به احراز کلیه شرایط بوده و مجری در صدور ویزا و یا رد آن هیچگونه دخالتي  آذربایجان رات صدور ویزا از طرف سفارت کشور مقر: 9تبصره 

 اداره کنسولي وزارت امور خارجه میسر مي باشد( یادداشتفقط با مساعدت سازمان توسعه تجارت ایران و اخذ  آذربایجاناز سفارت  ویزابررسي صدور ) ندارد.

ک شب یهزینه دعوتنامه، هزینه غرفه،  ،و از مبالغ دریافتي مسئولیتي نداردهیچگونه  در خصوص تاخیر و یا عدم صدور روادید از سوی سفارت این شرکت:   1تبصره 

در صورت افزایش و یا تغییر نرخ حاصله  باشد.و آلبوم غیرقابل عودت ميهزینه ترانسفر  (،مبلغ بلیط چارترغیر قابل استرداد مي باشدکنسلي هتل، جریمه کنسلي بلیط )

  .باشدميشده به این شرکت  التفاوت اعالم بهپرداخت ماافر موظف به مس دخدماتي که به تایید رسیده باش بلیط توسط هواپیمایي و یا سایر  اعم از افزایش نرخ 

  

کپی از صفحات اول و   -1  دو قطعه عکس رنگی  -9ماه از زمان اعزام  (  2اصل گذرنامه )اعتبار ارسال درخواست کتبی  جهت رزرو هتل و اتاق  بهمراه   -3:  مدارک مورد نیاز 

 (باشدمی 21 شهریور 38لغایت  مرداد 18پاسپورت تاریخ تحویل اصل ) ***   تهیه فرم مشخصات تجاری-9انقضاء پاسپورت    

 محل مهر و امضاء مشارکت کننده                                        تماس حاصل فرمایید 99813291و 7هایکسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنخواهشمند است جهت 
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 روز( 7شب و  1) برنامه های هیات 

 ایران پروژهنمایشگاه تخصصي  یندوم بازدید از-1

 باکو بازدید از مراکز تجاری شهر  -2  

 تسهیالت: 

 مترجمین جهت مذاکرات و نظارت بر قراردادهای تجاری   –الف 
                              ی گروهيها، دیدار و مالقاتگروهي های تخصصيترانسفر جهت نشست – ب

 کارت سینه    -تهیه آلبوم هیات تجاری  –ج

 پرچم سینه -برنامه سفر  –قوانین سفر -اطالعات پرواز –بسته تجاری شامل: اطالعات اقتصادی، تجاری و جغرافیایي کشور مقصد -د

 ثبت نام آنالین

 جانمایی آنالین

 جهت کسب اطالعات بیشتر لطفا با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

02227718فاکس:                                           932داخلی -99820023  

 کارشناس نمایشگاه: خانم فتحی 


